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 Abstrakt 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns och pedagogers 

uppfattningar om lärande mellan barn på ett fritidshem. I studien intervjuades 

femton barn och tre pedagoger på ett fritidshem. Metoden för 

empiriinsamlingen utgjordes av kvalitativa intervjuer, där det insamlade 

materialet tolkades mot bakgrund av det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Utifrån barns och pedagogers uppfattningar kring lärande mellan barn 

utkristalliserade sig fyra kategorier för lärande på arenan fritidshem: Lärande 

mellan barn utifrån vad man bör och inte bör göra, visade att lärandet mellan 

barnen kretsade kring regler. Lärande mellan barn via datorn som verktyg, 

visade att datorn utgjorde ett viktigt verktyg och en central plats för lärande 

mellan barnen. Lärande mellan barn när de utövar sina intressen, visade 

kopplingen mellan vad barn lärde sig av varandra och deras intressen. Lärande 

mellan barn utifrån olika syften, visade att barnen kunde ha olika syften med 

vad de lärde ut till andra barn.  

 

Nyckelord: Barn, Lärande, Fritidshem, Sociokulturellt perspektiv, Intervjustu-

die. 
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  Inledning   
I en aktuell skrift från lärarförbundet (2011) ger ett antal forskare och lärarut-

bildare sin syn på arenan fritidshem och lärande. De anser att kunskapen om 

vad barn lär på fritidshem måste öka. Enligt Larsson (2011) påverkar det 

lärande som sker på barnens fria tid elevernas uppväxt samt förutsättningar att 

uppnå skolans kunskapsmål. Ihrskog (2011) belyser i sin tur att kamratrelation-

er påverkar barns lärande. När barn har en kamratrelation skapas en psykisk, 

social och emotionell trygghet som är positiv för lärandet. Haglund (2011) 

pekar på att barns lärande fortsätter även på fritidshemmet efter att den formella 

skolundervisningen slutat för dagen. Detta belyses sällan och det beror förmod-

ligen på att lärande ses utifrån ett alltför smalt synsätt där t.ex. barns sociala 

kompetens, lek och praktiska aktiviteter inte är i fokus (ibid). Kunskapsluckan 

om vad barn lär på fritidshem är något som även vi upplevt under vår lärarut-

bildning.  

 

Lärande mellan barn är något som även skolverket (2000) uppmärksammat 

genom sitt forskningsprojekt Att lära andra. Barns medvetenhet om vad det 

innebär att lära någon annan något.  Med den förändrade synen på lärande som 

uppstår av att samhället utvecklas, får samspelet och samverkan mellan männi-

skor en mer central roll. I framtiden är det betydelsefullt om barn utvecklar ett 

lärande som inte bara är enskilt, utan även sker mellan människor. En allt för 

framskridande individualisering hotar samhällets demokrati, detta på grund av 

att individualiseringen kan leda till utanförskap och avsaknad av kunskap om 

hur andra människor tänker. Om vi vill att världen både skall bevaras och 

utvecklas krävs det att demokratin sätts i främsta rummet, något som förutsätter 

att barn lär och utvecklas tillsammans./…/ Samlärandet bör därför bli centralt i 

all pedagogisk verksamhet (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000. 

s. 110).   

 

I läroplanen Lgr11(Skolverket, 2011) uttrycks tydligt att det bör föras en 

diskussion kring olika aspekter av kunskap och lärande.  

 
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan 

om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångs-

punkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till 

uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förut-
sätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 

en helhet (Skolverket, 2011. Lgr11 s. 10). 
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I den nya skollagen 2010:800 kap.14 2§ får fritidshemmet ett förstärkt lärande-

uppdrag: Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande/.../(kap. 

14, 2§) Vilken genomslagskraft detta får ute i fritidshemmen upplever vi 

intressant att följa i framtiden. Eftersom lärandeuppdraget på fritidshemmen nu 

tydliggörs med mer styrka än tidigare, anser vi att frågan om lärande på 

fritidshem blir allt viktigare. Utifrån denna problemformulering och mot 

bakgrund av tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet på lärande, 

vill vi belysa och redogöra för barns och pedagogers uppfattningar, om lärande 

mellan barn på ett fritidshem.   



  

 

3 

 

 

 Bakgrund  
Inledningsvis ges en beskrivning av Sociokulturellt perspektiv på lärande, 

vilket utgör grunden för vår kommande analys av det empiriska materialet.  

För att ge en inblick i den arena som pedagogerna och barnen relaterar sina 

uppfattningar till, kring lärande mellan barn, presenteras Arenan fritidshem och 

det informella lärandet. Slutligen följer en genomgång av forskning 

närliggande vårt problemområde som behandlar lärande mellan barn.  Den 

tidigare forskningen belyser lärande mellan barn utifrån både observationer och 

intervjuer.  

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande  
Som analysverktyg vid tolkningen av vårt empiriska material har vi valt det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Detta eftersom ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande framhäver att lärande inte enbart sker via skola och 

utbildning. Lärande sker även i andra miljöer som inte är skapade för att i första 

hand förmedla kunskaper (Säljö, 2000). Individer lär sig även av kamrater, i 

hemmet osv. (Säljö, 2010). Vi menar att det sociokulturella perspektivet på 

lärande är ett lämpligt analysverktyg för att söka förståelse om lärande mellan 

barn på ett fritidshem utifrån barns och pedagogers uppfattningar. 

 

I all mänsklig verksamhet förekommer lärande när individer och kollektiv tar 

med sig något som de kan använda i andra situationer. Människan kan inte 

undvika att lära och när de deltar i olika verksamheter får de med sig både 

positiva och negativa erfarenheter. Läroprocesser är således inte alltid av godo 

för individen och kollektivet som t.ex. när människor lär sig använda droger av 

olika slag. Lärandet är socialt och människor lär genom praktisk och 

kommunikativ interaktion med andra (Säljö, 2000). Kunskap finns distribuerat 

(fördelat) på olika sätt hos människor i en grupp och alla delar behövs för en 

helhetsförståelse (Dysthe, 2003). 

 

Den missvisande synen på att undervisning är förutsättningen för lärande har 

skapats av skolan. Det lärande som sker i skolan är situerat (situationsbundet) 

och inte alltid enkelt att använda i andra sammanhang. Det sociokulturella 

perspektivet betonar att allt lärande är situerat, vilket medför att en individ kan 

behärska något i en kontext (sammanhang) men misslyckas med detta i ett 

annat sammanhang (Säljö, 2000).  

 

Den mest betydelsefulla läromiljön har varit, och kommer att förbli, det 

vardagliga samspelet och samtalet. I samtalet kan utveckling ske när vi tar till 

oss sociokulturella kunskaper som t.ex. att kunna anta andra människors syn på 

tillvaron. Språk och kommunikation är en grundförutsättning för lärandet 

(Säljö, 2000).  
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De förskolor och skolor som skapar många tillfällen till interaktion mellan 

barn-barn och barn-vuxna lägger en betydelsefull grund för barns utveckling 

och lärande. I samspelssituationer spelar Vygotskys begrepp zpd (proximala 

utvecklingszonen) en viktig roll. Utvecklingszonen handlar om att barnet får 

hjälp med att överstiga sin egen nuvarande förmåga med hjälp av en mer kunnig 

person. Genom scaffolds (kommunikativa stöttor) kan den person som besitter 

mest kunskap inom ett område ge en annan person stöd för att klara av en 

uppgift.   Dessa interaktioner är ytterst betydelsefulla för barns lärande. Enligt 

Vygotsky är samspel inte bara en metod som främjar lärande, utan samspel är 

lärande. Interaktioner utgör grunden för hur man samspelar samt för 

intellektuell och emotionell utveckling. Social och intellektuell utveckling är 

sammanflätat (Strandberg, 2006). 

 

I dag handlar lärande om att få göra erfarenheter i miljöer där man har tillgång 

till såväl fysiska (praktiska) som intellektuella (språkliga) artefakter/redskap 

(Säljö, 2000). För det lärande barnet är upplevelsen av tillgång väsentlig. Barn 

som inte känner att de har tillgång till redskapen, rummet, miljön och de 

människor som vistas där, lär sig mindre (Strandberg, 2006).  

 

I ett sociokulturellt perspektiv menar man att fysiska och intellektuella redskap 

medierar (förmedlar) verkligheten för individerna i en verksamhet. Lärandet 

kan därför inte studeras utan att inbegripa de artefakter som individerna har 

tillgång till i den aktuella verksamheten (Säljö, 2000). Vygotsky menar att 

språket är en viktig artefakt för att kunna ta del av andras erfarenheter. Språket 

är ett redskap som används för kommunikation mellan människor och inom 

människor. Vi människor kan använda språket som ett redskap för tänkande, 

där språket blir länken mellan det yttre (kommunikation) och det inre 

(tänkandet).  Via samspel med andra skapar individen sociala erfarenheter som 

medieras (förmedlas) via språket (Forsell, 2005). 

 

Oavsett vilken grundsyn man har på lärande är motivation och engagemang 

ytterst väsentligt. I det sociokulturella perspektivet betonas att en god lärmiljö, 

där individen deltar aktivt, är en grundförutsättning för motivation. När elever i 

skolan får delta i en grupp där de känner sig uppskattade blir de motiverade för 

fortsatt lärande. Att som elev få uppleva, att man kan något och betyder något 

för andra, är betydelsefullt för den lärandes identitet. Viljan att lära utgår från 

att elever upplever meningsfullhet i läroprocessen. Det är genom att samtala, 

lyssna, härma och samverka med andra som barnet får ta del av kunskaper 

(Dysthe, 2003). 
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Arenan fritidshem och det informella lärandet 
 

Lärande på fritidshem sker i ett sammanhang, nämligen fritidshemmets kontext. Genom 

att kunskaperna förvärvas i situationer inbäddade i fritidshemmets kultur blir lärandet 

situationsbaserat (Klerfelt, 1999. s. 91). 

 

I Sverige är fritidshemmet den verksamhet där många skolbarn vistas före och 

efter skolans öppettider. Här kan barnen välja att delta i de planerade eller fria 

aktiviteter som förekommer. På fritidshemmet tar barnen egna och 

gemensamma initiativ till samspel i sociala sammanhang, vilket medför att 

relationerna mellan barnen får stor betydelse för deras lärande (Johansson & 

Ljusberg, 2004). På fritidshemmet möts barn i olika åldrar mellan sex till tolv år 

(Skolverket, 2007). Ur detta möte sker ett hjälpande och lärande mellan barnen 

som en central del i kamratskapandet. Tillsammans skapar barn och 

fritidspedagoger en speciell kultur som utmärker just fritidshemmets miljö 

(Klerfelt, 1999). Johansson & Ljusberg, (2004) definierar fritidshemmens 

speciella kultur som en gemensam medvetenhet mellan barn och pedagoger om 

verksamhetens normer, värden och språkanvändande. Författarna (ibid) menar 

att lärandet på fritidshemmet sker i en vardaglig social process i relation mellan 

situation, handling och deltagare. Vad som händer i denna process varierar 

beroende på vilka individer som ingår i det sociala mötet (ibid).       

 

Till skillnad från skolkulturens formella inlärningsmiljö, där det ligger krav på 

läraren att lära och utvärdera barnens insatser, beskriver Klerfelt (1999) 

fritidshemmet som en pedagogisk arena där informellt lärande och socialisering 

står i centrum. Skillnaden mellan informellt och formellt lärande menar Jensen 

(2011) avgörs utifrån vilken form av reglering lärandet har. Det formella 

lärandet styrs av en mer bestämd struktur med planerat innehåll, medan det 

informella lärandet uppstår i en mer oplanerad kontext och inträffar mer 

spontant. Det informella lärandet är uppbyggt som ett mer socialt system där 

människors olika handlingar flätas ihop till ett ömsesidigt givande och tagande 

av både kognitiv, praktisk och social kunskap.  

 

Särskiljandet mellan barnens hemmiljö och fritidshemmets hemliknande 

omsorgsmiljö, är i första hand det roll- och relationsskapande som uppstår 

mellan barnen, samt mellan barn och pedagoger. Istället för att endast ses som 

ett barn eller ett syskon i sin hemmiljö, lär sig fritidshemsbarnet att vara och bli 

en kamrat. Eftersom skolan utgör den huvudsakliga arenan för formellt lärande, 

blir fritidshemmet den socialiserande arenan med det informella lärandet 

(Klerfelt, 1999).  

 

Klerfelt (ibid) påstår att fritidshemmet utgör en plats där barnen får tid och 

utrymme till det de finner intressant och betydelsefullt. Interaktion och 

kommunikation är grunden inom fritidshemmets arena, där samtalet har en stor 

betydelse. Den ständigt pågående samtalsprocessen fylls med varierande 

innehåll och deltagarna varvar mellan att tala och lyssna (ibid).  
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Många gånger sker lärandet på fritidshemmet omedvetet, barnen samlar på sig 

kunskap och förståelse om sin omvärld utan att vara medvetna om att ett 

lärande sker. Denna omedvetna form av lärande är vanligt förekommande när 

det handlar om det sociala lärandet som sker i samvaro och i relation till andra. 

Kunskapen blir här ett vardagligt inslag i samspelet mellan människor 

(Johansson & Ljusberg, 2004). Enligt Klerfelt (1999) utgör fritidshemmet en 

mötesplats och arena där lärande och olika sätt att lära sammanstrålar.   

 

Barnen i Johansson & Ljusbergs (2004) rapport ser fritidshemmet som en 

lärande plats. Barnen upplever att de lär sig andra saker än i skolan t.ex. 

normer, värderingar, socialt bemötande och praktiskt görande. Utifrån barnens 

intervjusvar upplevs fritidshemmet som en lustfylld och rolig miljö för lärande i 

jämförelse till skolans formella struktur. Rapporten pekar på att kamrater och 

relationer är den faktor som har störst betydelse för barnen som deltar i 

fritidsverksamhet. Relationerna styr vad barnen sysselsätter sig med på 

fritidshemmet.  

  

Kamraters betydelse för det lärande barnet 
Följande forskning pekar på den positiva betydelsen kamrater uppfattas utgöra i 

barns lärande. Barn lär sig i den styrda tiden i skola och fritidshem, men detta är 

bara en del av de läroprocesser som barn ingår i. Även den fria tiden är 

betydelsefull för barns lärande och meningsskapande. De deltar ideligen i 

läroprocesser som inverkar på deras identitetsutveckling. Kamrater spelar en 

viktig roll i barns lärande och genom kamratrelationer erövrar de kunskap om 

sig själv och andra. I kamratrelationer kan barn tillsammans undersöka den 

värld de lever i och genom detta sker ett meningsskapande. I dessa relationer 

förekommer informella läroprocesser där barn lär sig av varandra, de lär sig 

sådant som de själva är intresserade av (Ihrskog, 2006). Likheter framkommer i 

Williams (2001) studie, där författaren utrycker att barn tycks lära av varandra 

vid många olika tillfällen. Barnen i hennes intervjustudie var mellan sju och nio 

år, dessa barn beskrev att det var betydelsefullt att vara tillsammans med 

kamrater. De delade en gemensam syn på vad de ansåg var viktiga kunskaper 

och denna syn kunde de inte alltid dela med vuxna (ibid). Att lära av andra barn 

är något som de flesta barn uppskattar och därför har kamrater en stor inverkan 

för hur de utvecklas och lär (Williams, 2001 & 2006).  
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Föregående forskning visade på den positiva inverkan som kamrater uppfattas 

bidra med i barns lärande. Men vad uttrycks i forskningen om de barn som inte 

ingår i goda relationer? Utifrån sin intervjustudie redovisar Ihrskog (2006) att 

barnen (sju och nio år) upplevde att det var betydelsefullt att ha kamrater, men 

att de inte såg det som något självklart. När barn ingår i väl fungerande 

kamratrelationer får detta en positiv inverkan på deras identitetsutveckling. 

Barn som inte känner sig bekräftade och omtyckta utvecklar en negativ 

självbild. Detta kan leda till ogynnsamma konsekvenser för lärandesituationer i 

klassrummet. De barn som ägnar all sin tankekraft till att försöka passa in i 

klassen, kan inte koncentrera sig på det lärande som förväntas uppstå. Därför 

kan det vara väldigt arbetsamt för barn, att befinna sig i en grupp under en stor 

del av skoldagen (ibid).) Det är inte alltid som lärande mellan barn leder till 

positiva erfarenheter för alla. En del barn har en starkare och populärare roll i 

kamratrelationerna, vilket leder till att de ibland använder social kontroll för att 

styra och köra över de svagare deltagarna i kamratskapet (Johansson & 

Ljusberg, 2004). Det är av stor vikt för alla människors utveckling att få ingå i 

en social gemenskap. Det är enbart genom samspel med andra som individen 

kan lära sig det sociala samspelet och erövra social kompetens. Barn som inte 

får delta i samspel mister möjligheten att utveckla social kompetens 

(Schjellerup, 2006). I ett gruppklimat som inger trygghet, och där 

kamratrelationerna är goda, törs barn dela med sig av sina tankar. I gruppen och 

genom andra människor uppstår ett socialt lärande, där barn genom att handla 

och kommunicera lär sig att samarbeta och lösa konflikter. Dessa kunskaper 

kan barn endast få genom möten och samspel med andra människor (Ihrskog, 

2006).  

 

Forskning om när barn lär mellan varandra pekar även på pedagogens 

betydande roll i detta sammanhang. I en institution, som skolan, lär någon 

barnen att läsa och skriva, därför borde även någon lära dem att upprätta sociala 

relationer. Man kan inte förutsätta att barn ska klara detta på egen hand. Barn 

behöver vuxna som kan hjälpa dem att skapa grupprocesser där frågor om etik, 

moral och demokrati behandlas på ett bra vis. Att lära sig hur sociala relationer 

fungerar är nödvändigt då barn ska delta i samhället. Barn behöver vuxna som 

engagerar sig i de läroprocesser de ingår i (ibid). När barn lär av varandra, 

spelar fritidspedagoger och lärare en oersättlig roll, genom att tillföra nya 

kunskaper utifrån didaktiska erfarenheter. Pedagoger har en uppgift att i 

barngrupp göra barn uppmärksamma att man kan tänka på olika sätt kring 

samma sak (Williams, 2001). Det är betydelsefullt om pedagoger inom förskola 

och skola entusiasmerar barns initiativ att lära av varandra (Williams, Sheridan 

& Pramling Samuelsson, 2000). 
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Barn lär varandra 
Vilka uppfattningar om lärande mellan barn lyfter då barnen själva fram? 

Barns (sju till nio år) uppfattningar om vad de kan lära en yngre respektive 

äldre kamrat behandlas i Williams (2001) intervjustudie. Då det rörde sig om att 

lära äldre kamrater, svarade barnen att det var svårt att komma på något som de 

kunde lära dem, eftersom de redan visste det mesta. Några barn svarade att om 

de skulle lära en äldre kamrat, måste detta ske på ett mer avancerat sätt. Andra 

barn menade att de kunde lära ut saker på samma vis oavsett om det gällde äldre 

eller yngre kamrater. Inget barn i studien ansåg att de kunde ha mer kunskap 

inom ett område jämfört med en äldre kamrat. När barnen berättade hur de lärde 

yngre kamrater, blev svaren att detta skedde genom att de t.ex. gav råd och stöd, 

lät kamraten imitera eller genom att de talade om för sina kamrater vad de 

skulle göra. Barnen menade att det var en fördel att ha vänner i olika åldrar 

eftersom alla besatt olika kunskap och förmågor. Detta medförde att barnen 

utifrån sina skilda erfarenheter kunde lära sig av varandra i olika situationer. 

Vidare beskrev barnen sina uppfattningar om hur de gick till väga när de lärde 

ut eller lärde sig av en kamrat. Barnen framhöll att de då kunde variera i rollen 

när de agerade som ”lärare” eller ”lärande”. I vissa situationer beskrev barnen 

att det var den som lärde ut något som måste inta den aktiva rollen, vid andra 

tillfällen agerade den lärande aktivt. Barnen i studien uppfattade att det var 

viktigt att kunna samarbeta. I barnens intervjusvar framkom att ett samarbete 

kunde innefatta allt som man gjorde tillsammans med minst en annan person, 

t.ex. utbyta idéer, spela spel, prata, skriva och rita (ibid).  

 

Att samverka med andra barn är av stor vikt för barns utveckling och lärande. 

Barn har olika kompetenser och erfarenheter och man kan inte förutsätta att det 

är det äldre barnet som har mest kännedom inom ett område. Mot bakgrund av 

detta, är det optimala, att barn varierar mellan att vara ”lärare” och ”lärande”. 

Genom samverkan med kamrater erhåller barn sociala och kognitiva 

kompetenser. När barn lär och skapar mening tillsammans medför det att det 

enskilda barnet blir motiverad (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2000). Även Papadopoulou & Birch (2007) understryker vikten av motivation i 

läroprocesser. Intresse, engagemang och tidigare erfarenheter spelar stor roll vid 

barns tillägnande av kunskaper. I barns sampel med andra barn kan man få en 

bild av hur barnen uppfattar sin omvärld. Barns kunskap och förståelse ändras 

ständigt utifrån de nya erfarenheter de får. 
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I ovanstående forskning tyder barnens uppfattningar på att de lär av varandra. 

Men hur kan då agerandet mellan barn framstå i lärandesituationer? Följande 

observationsstudier har intresserat sig för lärande mellan barn där de spelar ett 

sällskapspel. Att barn kan ha olika syften när de ska lära ut något till en annan 

kamrat framkommer i Williams (2001) studie. Författaren beskriver situationer 

där hon observerat barn (sju till nio år) som lär andra barn hur man spelar ett 

sällskapspel. Några barn lärde enbart ut grunden och undvek att tala om 

strategier och speciella regler i syfte att själv vinna. Medan andra barn var mer 

angelägna om att deras motspelare skulle spela på lika villkor och delade därför 

med sig av all sin kunskap (ibid). Tillfällen där barn praktiserar som ”lärare” 

och ”lärande” poängterar Leblanc & Bearison (2004) skiljer sig åt från 

traditionella lärandesituationer mellan vuxna lärare och barn. Då den vuxne 

läraren förmedlar kunskap är barnet relativt passivt, jämfört med när barnen 

själva axlar rollen som ”lärare” och ”lärande”. Studiens observationer visar hur 

barn (sex till tio år) spelar ett sällskapsspel där relationen mellan ”lärare” och 

”lärande” går från styrning/ledning mot samarbete. Till en början styrde det 

barn som skulle lära ut spelet hela handlingsförloppet men så småningom 

började barnen förhandla om spelets regler och mål. Tillsammans försökte 

barnen att skapa en rättvis fördelning gällande kontrollen av aktiviteten. Genom 

detta förhandlande växte barnens förståelse för varandras kompetenser och 

deras kognitiva förmågor utvecklades.  

    

Rådande kamratkulturers inverkan på barns 
lärande 
Hur rådande kamratkulturer kan inverka på lärande mellan barn exemplifierar 

följande forskning. I Corsaros (2000) observationsstudie, skapade barnen en 

gemensam kamratkultur där de lärde sig utmana rådande regler på en Italiensk 

förskola. Författaren (ibid) använder Goffmans begrepp working the system då 

han beskriver detta. Ett exempel på hur barnen arbetade mot systemet var när de 

undvek att hjälpa till vid gemensam städning. Barnen lärde sig olika strategier 

som t.ex. att inte låtsats höra att det var dags för städning eller att säga att de 

hade ont någonstans och därför inte kunde hjälpa till. Barnen bröt även mot 

regeln att man inte fick ta med sig leksaker hemifrån. Det var betydelsefullt för 

barnen att synliggöra sina regelöverträdelser inför sina kamrater. De visade upp 

de leksaker de tagit med sig hemifrån för sina kamrater och lekte i smyg med 

dem (ibid). Till skillnad från Corsaro (2000)  belyser Williams (2000) 

observationer hur barnen på en svensk förskola försökte lära de andra barnen att 

följa de regler som fanns samt vilket beteende som var korrekt i olika 

situationer. Barnens tillrättavisande av andra barn rörde sig exempelvis om att 

man inte fick stå upp på stolar och att man inte kunde tränga sig före i kön. På 

förskolan rådde en positiv atmosfär som skapats genom att pedagoger och barn 

hade utvecklat gemensamma regler och värden. Författaren menar att barn vill 

vara som andra barn och tillhöra en grupp, tillhörigheten kan underlättas om 

barnen anpassar sig till de regler som är rådande mellan barnen i gruppen (ibid).  
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Åldersblandade gruppers inverkan på barns 
lärande 
I följande tre studier skildrar forskningen vilka effekter åldersblandade grupper 

kan föra med sig, i det informella lärandet mellan barn. Interaktioner mellan 

barn i olika åldrar i en informell social kontext och dess betydelse för barns 

lärande belyses av Fair et al (2005). Resultatet från observationerna visar att 

barnen var kapabla att ge andra barn scaffolds (kommunikativa tankestöttor) för 

att underlätta lärandet. Elever från en tredje klass i USA fick under ett års tid, 

en gång i månaden, besöka barn i förskolan. Vid dessa sammankomster utförde 

barnen olika aktiviteter tillsammans som t.ex. att måla, klippa, skapa. 

Tredjeklassarna (experterna) gav scaffolds genom Comprehension, Feedback, 

Facilitation och Social Link till nybörjarna (förskoleeleverna) 

Comprehension: Experten ställde frågor, förklarade aktiviteten eller gav direkta 

instruktioner.  

Feedback: Experten gav uppmuntran, svarade på frågor, tillrättavisade 

nybörjaren eller accepterade nybörjarens förslag.  

Facilitation: Experten tog över eller förenklade uppgiften  

Social Link: Experten skrattade eller skämtade med nybörjaren, konverserade 

och skapade sociala band med nybörjaren. 

Genom ovanstående scaffolds fick de yngre barnen god hjälp i att lära sig att 

klara av olika aktiviteter. Men samarbetet mellan förskolebarnen och 

tredjeklassarna medförde ett lärande för båda parter.  De äldre barnen 

intervjuades om vad de hade lärt sig av att hjälpa förskolebarnen och svaren var 

bl.a. att 

  
I learned how little kids think. It is a good project because you learn how to teach 

children. 

What I have learned is that younger kids can still be fun 

Things that I’ve learned from this are how to understand young children (Fair et al, 

2005, s.237) 

 

Det informella lärandet i åldersblandade grupper återkommer i en 

observationsstudie från Indien. Dangwal & Kapur (2009) anser att skolan inte 

är den enda plats där lärande sker. Deras resultat pekar på att barn även lär via 

varandra i informella lärandesituationer. Projektet Minimally Invasive 

Education (MIE) Learning Stations utgick ifrån att, datorer sattes upp utomhus 

på säkra officiella platser som t.ex. på väggarna vid olika skolors lekplatser. 

Sjutton stycken datorer placerades ut i åtta olika stater i Indien. Barnen som 

undersöktes var i åldern mellan sex och fjorton, där medelåldern var mellan tio 

och elva år. Dessa barn sökte frivilligt upp datorerna och lärde sig genom dialog 

och samarbete tillsammans med andra. Studien visar på hur barnen agerade 

inom den proximala utvecklingszonen (zpd), barnen sökte stöd hos dem med 

mer datorvana för att själva utöka sin kunskap. Lärandet som utvecklades 

mellan barnen utgjordes dels av ett socialt lärande (ta hänsyn, söka kontakt, 

dela utrymme) och ett kognitivt lärande (utbyta information och idéer). 
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Lärande utifrån naturliga interaktioner mellan barn (fyra till elva år) och 

ungdomar mellan (tolv till nitton år) på en skola i USA studerades via 

observationer av Gray & Fieldman, (2004). Skolan var en Democratic School 

där det fanns gemensamma utrymmen för dessa barn och ungdomar att mötas 

på. Barnen och ungdomarna drogs till varandra av faktorer som att de delade 

samma lekstil, upplevde en personkemi eller ville fylla behovet av att ta hand 

om någon eller bli omhändertagen. Ungdomarna hjälpte barnen att agera inom 

ramen för den proximala utveckligszonen. Exempelvis kunde barnen med hjälp 

av tonåringarna klara av att spela ett avancerat spel som de inte klarade av att 

spela tillsammans med barn i sin egen ålder. Ungdomarna bidrog till barnens 

lärande gällande, fysiska färdigheter (via exempelvis bollspel), på det 

intellektuella planet (exempelvis genom att tala till barnen via ett mer avancerat 

språk) och socialt och moraliskt (exempelvis genom uppmaningar om 

beteende). Det lärande och den utveckling som ungdomarna erfor från dessa 

möten var att de lärde att vara goda ledare och förebilder. I en miljö där alla är i 

samma ålder hade ungdomarna inte kunnat praktisera ledarrollen i samma 

utsträckning. 

 

Sammanfattningsvis kan vi urskilja några återkommande inslag som berör det 

lärande som uppfattas ske mellan barn. Sociala interaktioner mellan barn tycks 

inverka på deras utveckling och lärande. Även barns intresse och motivation 

verkar ha stor betydelse för det lärande som uppfattas ske mellan barn.   
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 Metod och syfte 
Här nedan presenteras studiens syfte. Därefter delges och motiveras den metod 

som använts för att söka svar på vår frågeställning. Vidare följer urval, 

genomförande och etiska överväganden. Slutligen beskrivs analys- och 

tolkningsarbetet.  

 

Syfte 
Syftet är att beskriva barns och pedagogers uppfattningar av lärande mellan 

barn på ett fritidshem.  

 

Metod 
Eftersom vi i vår studie sökte förståelse och kunskap ur barn och pedagogers 

uppfattningar från sin egen tillvaro, ansåg vi att en kvalitativ metod var mer 

lämpad för vår studie än en kvantitativ. Detta beroende på att den kvalitativa 

forskningsmetoden är mer beskrivande och baseras på människors egna 

reflektioner, erfarenheter och tankar, i motsats till den kvantitativa metoden 

som istället bygger mer på siffror och mätbara resultat (Kvale, 1997).   

 

Datainsamling 
För att bäst kunna ta del av intervjupersonernas egna tankar och funderingar, 

bestämde vi efter en viss jämförelse mellan olika forskningsmetoder att det var 

intervjuer vi ville använda oss av. Valet grundar vi på Kvales (ibid) beskrivning 

om hur den kvalitativa forskningsintervjun ger möjlighet att komma närmare 

den intervjuades synpunkter och livserfarenheter. Huvudsyftet med att använda 

intervjuer handlar om att förstå den intervjuades upplevelser av sin levda värld. 

Med hjälp av en kvalitativ forskningsintervju finner man förståelse om 

specifika situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades livsvärld (ibid). 

Vi anser att detta val överensstämmer väl med vårt syfte med studien, då det var 

just den intervjuades uppfattningar utifrån personliga erfarenheter som vi ville 

få en inblick i. 

 

Våra intervjuer utgick från en tematiserad intervjuguide (bilaga 1) med ett fåtal 

heltäckande och öppna forskningsfrågor över det valda ämnet. Guiden innehöll 

även några förslag på mer ämnesformulerade intervjufrågor som gav oss stöd i 

fokuseringen mot vår frågeställning. Genom att utgå från centrala teman ur den 

intervjuades livsvärld, finner man innebörd och mening i det som berättas 

(ibid). Eftersom vi var intresserade av att samla in den kunskap som de 

intervjuade upplevde i sin vardag om det valda ämnet, menar vi att en 

intervjuguide var väl lämpad för att ge intervjupersonen stor frihet till att dela 

med sig och beskriva sina egna uppfattningar. Dessa beskrivna uppfattningar 

utgjorde senare grunden för hur vi valde att presentera och framställa resultatet.  
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Det centrala i kvalitativa intervjuer menar Kvale (ibid) är att försöka se de olika 

variationer som ges i de intervjuades utsagor. Fördelarna med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer bygger på forskningsmetodens öppenhet, flexibilitet och 

regelfrihet. Vilket även leder till större möjligheter för intervjuaren att utveckla 

sin egen insikt och kunskapsnivå om ämnet under samtalets gång.  

 

Vid genomförande av en kvalitativ intervju är själva interaktionen mellan 

intervjuaren och den intervjuade av stor betydelse för hur situationen och det 

fortsatta analysarbetet fortlöper. En intervjusituation kräver ömsesidig respekt 

från båda parter för att en god dynamik ska uppstå under samtalet (ibid.). Detta 

var något som vi ansåg var av stor vikt att ta i beaktande, när det för oss i vår 

studie handlade om att på kort tid etablera goda relationer med både barn och 

vuxna. Men oavsett om situationen uppfattas som ett positivt eller ångestladdat 

möte, behöver det inte nödvändigtvis vara negativt för forskningen, utan kan 

snarare styrka de mellanmänskliga insikter som uppstår i samspelet. Beroende 

på att kvalitativa intervjuer just utspelas i mänskliga samspel, medför detta att 

metodformen hävdas sakna viss objektivitet och därmed minskas studiens 

vetenskapliga relevans (ibid.).  

 

Barnintervju 
När man intervjuar barn bör man bland annat ta hänsyn till barnets ålder och 

språkförståelse. Ämnet som presenteras vid intervjun bör vara enkelt och 

konkret för att barnet lättare ska kunna förstå innebörden i frågorna. Det tänkta 

ämnet bör även fånga barnets intresse för att motivera barnet till att vilja delta i 

samtalet. Eftersom barns koncentration ibland avtar relativt snabbt kan det vara 

fördelaktigt för studien att genomföra flera korta intervjuer så barnet orkar hålla 

kvar fokus i sammanhanget (Trost, 2010). Dessa faktorer har vi i möjligaste 

mån tagit hänsyn till under planerandet av barnintervjuerna.  

 

Urval 
På det fritidshem där vi valde att genomföra vår studie hade vi en viss 

kännedom om barnen utifrån tidigare vikariat. Dock gällde denna kännedom 

endast ett fåtal barn, eftersom en del av dessa barn redan hunnit sluta på 

fritidshemmet. Sammanlagt innefattade detta fritidshem 126 inskrivna barn, i 

åldrarna sex till tio år. Fritidshemmet låg integrerat i skolans lokaler och bestod 

av tre avdelningar. Barnen var indelade i åldersblandade grupper om ca.40 barn 

på vardera avdelningen. Personalen som arbetade på fritidshemmet utgjordes av 

både fritidspedagoger, förskollärare och outbildad personal.  Där av har vi valt 

att enbart använda oss av benämningen pedagoger i studien, detta eftersom vi 

inte vill utmärka någon särskild yrkesgrupps uppfattningar vid redovisningen av 

våra intervjuer. Alla barnen benämner vi barn eller kamrat i våra resultat, 

oavsett vems svar vi väljer att använda vid eventuell citering. 

På varje avdelning arbetade två pedagoger. Av de sammanlagt sex pedagogerna 

som fanns tillgängliga på fritidshemmet valde vi endast ut tre stycken för våra 

intervjuer, detta för att vi ansåg oss endast behöva en representant från vardera 

avdelningen.  
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Vi bestämde inte på förhand hur många barnintervjuer vi skulle genomföra, det 

var olika faktorer som påverkade dessa val. Bland annat fick kvaliteten avgöra 

mängden av material, men även den tid vi hade till förfogande för vår 

insamling. Första urvalet avgjordes utifrån de antal inlämnade svarslappar från 

föräldrarna. Av 126 utskickade missiv återlämnades 70, 67 godkända och 3 

nekande, vilket betydde att vi hade ca.20 barn att tillgå från varje avdelning. 

Från de godkända svaren ville vi få en jämn spridning mellan både avdelningar 

och utifrån barnens åldrar.  Av det antal barn vi hade till förfogande i studien 

tillfrågades först nio barn, tre på vardera avdelningen, varav alla gav sitt 

godkännande. Efter dessa nio barnintervjuer ansåg vi oss inte helt nöjda med 

materialet, vilket medförde att vi tillfrågade ytterligare sex barn, som även 

dessa tackade ja till att bli intervjuade. Detta resulterade i totalt femton 

intervjuade barn, fem från vardera avdelningen. Antalet personer att intervjua 

fördelade vi jämt mellan varandra.  

 

Genomförande och etiska överväganden 
Innan studien ägnade vi oss åt att läsa relevant litteratur inom vårt valda 

forskningsområde. Detta för att öka vår förförståelse kring bland annat de 

frågeställningar som vår intervjuguide skulle innehålla. Som intervjuare 

behöver man en viss förkunskap om det valda temat för att få en djupare 

mening med intervjun (Kvale, 1997). Innan en intervju får genomföras och 

dokumenteras behöver man tillåtelse från alla medverkande personer, samt även 

vårdnadshavares godkännande vid barnintervjuer. Utifrån dessa riktlinjer gick 

vi vidare med att kontakta det fritidshem där vi planerade att utföra våra 

intervjuer.  

 

Vi började med att informera fritidshemmets rektor om vår forskningsplan. Vår 

förfrågan besvarades med ett positivt bemötande och rektorn såg fram emot att 

senare få ta del av det färdiga arbetet. Därefter kontaktade och informerade vi 

de verksamma pedagogerna via telefon om eventuellt deltagande samt inter-

vjuns valda temaområde. De tre tillfrågade pedagogerna tackade ja till att vara 

med i våra intervjuer. Eftersom pedagogerna fått ta del av ämnesområdet redan 

tidigare fick de en chans till att hinna fundera och förbereda sig inför den 

kommande intervjun.   

 

Vidare fortsatte vi med att skriva ett missiv till de berörda föräldrarna på 

fritidshemmet. I missivet ingick kortfattat vårt syfte med studien, en 

beskrivning om hur material och personliga uppgifter samlas in, behandlas och 

används, barnens rättigheter samt en bifogad inlämningslapp med senast 

inlämningsdatum. På inlämningslappen fanns svarsalternativ där föräldrarna 

kunde delge sitt ställningstagande av godkännande eller icke godkännande till 

deras barns deltagande i våra intervjuer. Allt detta genomfördes med 

utgångspunkt från de etiska forskningsreglerna som skall följas enligt 

vetenskapsrådet (2011).  
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Efter överenskommelse lämnades missivet ut till alla föräldrarna av 

pedagogerna på fritidshemmet. Under tiden som vi inväntade svarslapparna från 

föräldrarna, konstruerade vi vår intervjuguide med tillhörande intervjufrågor 

utifrån studiens syfte. För att testa hållbarheten på frågorna till barnintervjuerna 

genomförande vi varsin provintervju med ett par barn som vi hade tillgång till. 

Dessa barn tillhörde ett fritidshem som inte ingick i vår studie.   Vi upptäckte då 

att vi behövde omformulera ett par utav frågorna för att göra dem mer 

lättförståeliga för barnen.  

 

Innan alla svarslappar hade kommit in från föräldrarna, planerades och 

genomfördes intervjuerna med de utvalda pedagogerna som redan tidigare 

informerats. Dessa intervjuer skedde i ett enskilt rum i fritidshemmet lokaler 

under den tid då inga barn vistades där. Vid alla tillfällen fick vi medgivande 

från intervjupersonen att spela in samtalet med hjälp av en diktafon. Detta kan 

enligt Kvale (1997) vara till stor fördel för att lättare kunna återgå till vissa 

delar och lyssna om på det insamlade materialet. Använder man sig enbart av 

ljudinspelning kan en nackdel vara att de visuella aspekterna lätt försvinner så 

som t.ex. kroppsspråk och mimik. Därför valde vi att även föra 

stödanteckningar vid samtliga intervjuer för att inte missa förekommandet av 

betydelsefulla detaljer. Men när anteckningar förs vid intervjutillfällena menar 

Kvale (ibid) att man måste vara observant på att en del fokus kan försvinna från 

själva samtalet. Efter avslutat samtal gav vi varje pedagog möjlighet till att ta 

del av materialet och ge sitt samtycke om intervjuns innehåll.  

 

Efter att senast datum passerat för föräldrarna att lämna in svarslapparna, 

bestämde vi i samråd med personalen på fritidshemmet vilka eftermiddagar som 

var mest passande för våra intervjuer. Eftersom vi endast kände till ett fåtal barn 

sedan tidigare bestämde vi oss för att endast vistas i barngruppen vid de första 

besöken. När vi kände att barnen blivit mer bekväma med vårt varande på 

fritidshemmet, påbörjade vi våra barnintervjuer. De barn som fått målsmans 

tillåtelse till deltagande, fick även en personlig förfrågan från oss för att 

muntligen kunna ge sitt eget samtycke till att medverka. Vi gav även barnen 

information kring de etiska råd (Vetenskapsrådet, 2011) som gäller vid 

intervjuer, bl.a. upplyste vi dem om deras anonymitet och rättigheten att när 

som helst avbryta sitt deltagande.  

 

Under några dagar genomförde vi ett flertal intervjuer vid olika tillfällen. Som 

stöd utgick vi från vår sammanställda intervjuguide. Platsen för var intervjuerna 

genomfördes varierade beroende på vilka rum på fritidshemmet som var 

tillgängliga och tomma. Vad intervjuaren ska ta i beaktande i val av plats är att 

den i möjligaste mån bör vara ostörd, trygg och neutral (Trost, 2010). I 

förhållande till det försökte vi i samråd med barnen välja ut det lämpligaste 

rummet för vårt ändamål. Oavsett vilken plats man väljer att utföra intervjun på 

medföljer det både för- och nackdelar med omgivningen. Det viktigaste är 

däremot att eventuell inverkan på intervjun från miljön framkommer i det 

analyserade materialet (ibid.). Vilket vi kommer att ta i beaktande vid följande 

bearbetning av insamlat material. 
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Vi började först med att intervjua nio barn, tre på vardera avdelningen. Men 

ansåg efter dessa att materialet behövde utökas, därför fortsatte vi med att 

genomföra ytterligare sex barnintervjuer. När även dessa var genomförda ansåg 

vi oss nöjda med det insamlade materialet. 

 

Efter varje avslutad barnintervju gav vi barnen en förfrågan om de ville att vi 

tillsammans skulle läsa och lyssna igenom det inspelade materialet. Det var 

endast det ljudinspelade materialet som barnen visade intresse för, men de hade 

inte tillräckligt med tålamod kvar för att lyssna till mer än de första frågorna 

och svaren. När alla intervjuer var genomförda började vi förvandla det talade 

språket till skriven text genom transkribering.    

  



  

 

17 

 

 

 Analys och tolkning 
I analysen och tolkningen av vårt insamlade empirimaterial utgick vi från det 

sociokulturella perspektivet som helhet samt även vissa begrepp om lärande 

som ingår i detta perspektiv. Detta eftersom vår studies teoretiska utgångspunkt 

vilar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och vi ville genom det 

perspektivet söka svar på vår frågeställning.  

 

Den första tolkningen av intervjuerna påbörjades redan under själva 

intervjutillfället och fortsatte sedan under hela bearbetningen av materialet. I 

användandet av kvalitativa intervjuer menar Kvale (1997) att intervjuaren 

registrerar och tolkar både det som sägs och sker under hela samtalets gång. 

Därför gällde det för oss som intervjuare att vara observant på kroppsliga och 

verbala uttryck, samt skillnader i tonfall. För att skapa mening i våra analyser 

använde vi tekniken ad hoc som Kvale (ibid) beskriver. Med ad hoc 

analysteknik får forskaren variera mellan olika tekniker för att skapa en djupare 

tolkning av centrala och intressanta delar av intervjuerna. Denna analysteknik är 

den mest öppna och fria formen av analys (ibid). Fördelarna som vi såg med 

användandet av ad hoc analysteknik, var att vi själva fick avgöra hur vi ville 

angripa, bearbeta och förmedla vårt insamlade intervjumaterial. Enligt Trost 

(2010) handlar analysarbetet mycket om att vara nyfiken och använda sin 

kreativa ådra till att finna specifika mönster och kategorier. Vilket vi menar 

utgjorde grunden för oss i analysarbetet kring vårt valda undersökningsområde. 

Under analyser bör man vara aktsam med att inte övertolka materialet. Det är av 

stor vikt att inte börja ifrågasätta den intervjuades logik i svaren, utan istället 

bör man förlika sig med dennes framhållna logik (ibid). Något som vi särskilt 

behövde fundera över kring analyserandet av barnintervjuerna. Doverberg & 

Pramling Samuelsson (2009) beskriver de svårigheter som kan uppstå vid 

barnintervjuer. Ibland kan man tro att det är barnet som missuppfattat frågan, 

när det i själva verket är intervjuaren som inte förstår hur barnet har uppfattat 

den och vilka erfarenheter barnet har kring den. Många gånger kan det vara en 

fördel att man känner till barnet och dess tillvaro sedan tidigare för att veta 

vilken referensram barnets svar relateras till. Det gäller att se barnintervjun som 

en helhet vid analysen, detta beroende på barns varierande tankesätt. De svar 

som framkommer ur en frågeställning kan många gånger förknippas med och 

kategoriseras till de övriga givna svaren. Det väsentliga i analysarbetet blir att 

se barnens uppfattningar och att lyfta fram deras unika sätt att tänka (ibid.).  

 

Intervjuerna genomförde vi var för sig och alla tillhörande transkriberingar 

ansvarade vi individuellt över. Båda läste och lyssnade igenom materialet 

åtskilliga gånger innan vi påbörjade vårt gemensamma analysarbete. Med 

utgångspunkt från den sociokulturella teorin om lärande, försökte vi specificera 

och kategorisera olika variationer eller sammanhang ur våra tolkningar. Efter en 

första granskning minskade vi ner mängden material till att endast behålla det 

mest relevanta för vår frågeställning.  
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Vissa delar från intervjuerna skrevs ut ordagrant (citerades), medan andra delar 

enbart tolkades och kort sammanfattades. I framställandet av vårt resultat har vi 

valt att presentera de intervjuades sätt att beskriva sina uppfattningar som vi 

sedan tolkat. 

 
Att barn tänker och uppfattar världen annorlunda än vuxna vet alla, men vad barns sätt 

att tänka har för konsekvenser i det dagliga arbetet är kanske inte lika vanligt att man 

reflekterar över (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 9). 
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 Resultat och Analys  
Under denna rubrik redovisas det analyserade och tolkade materialet från den 

empiriska studien. Resultatet om lärande mellan barn på ett fritidshem presente-

ras kategorivis: Lärande mellan barn utifrån vad man bör och inte bör göra, 

Lärande mellan barn via datorn som verktyg, Lärande mellan barn när de 

utövar sina intressen samt Lärande mellan barn utifrån olika syften. Efter varje 

kategoribeskrivning följer citat från intervjuerna för att förtydliga vår följande 

tolkning. Dessa resultat beskrivs utifrån både barns och pedagogers uppfatt-

ningar.  

 

Lärande mellan barn utifrån vad man bör och inte 
bör göra 
Vårt resultat pekar tydligt på uppfattningen att barnen finner det betydelsefullt 

att lära varandra vad man bör och inte bör göra på fritidshemmet. De upplevel-

ser som barn och pedagoger belyser är att lärande mellan barnen ofta kretsar 

kring regler. Reglerna tycks inge en trygghet i det vardagliga samspelet på 

fritidshemmet och syns utgöra en stor del av fritidshemmets kultur.  

 

Exempel ett:  

Ett barn (tio år) beskriver sin uppfattning om när det lärt sig något av andra barn 

på fritidshemmet:  
 

När jag skulle börja på (namn på avdelning) för första gången fick ju, fick dom ju (kam-

raterna) lära mig allting så, va de finns som man få göra och inte göra, så det var ju snällt 

av dom heller hur? Först var jag jättepirrig när jag skulle komma hit på (namn på avdel-

ning) fast jag kände, kände ju alltså mina kompisar fast att gå in på mattan (samlings-

platsen) förstår du? det var ju lite såhära pirrigt fast dom tog ju hand om mig så. 

 

Barnet upplevde att det var värdefullt, att genom sina kamrater, få lära sig de 

regler som var rådande på fritidshemmet. Samtidigt visar exemplet hur barnet 

uppfattade att kamraterna var betydelsefulla för att de ingav trygghet. Vi tolkar 

att det är av stor vikt som nykomling, att få ta del av de regler som råder på 

fritidshemmet.  

 

Exempel två:  

Ett barn (nio år) beskriver sin uppfattning om vad det kan lära andra barn på 

fritidshemmet: 
 

Om vi ska upp till maten säger vi till exempel då, då kanske öhm, han går och ställer sig 

först då kanske jag berättar, ja men, man..man ställer sist och så.  

 

Barnet visar medvetenhet om de regler som råder vid köbildning på fritids-

hemmet och att barnet även uppfattar hur det lär andra genom att använda sig 

av språket d.v.s. barnet talar om vad som är rätt. Vi tolkar att det är viktigt för 

barnet att tillrättavisa de barn som inte anpassar sig efter de regler som bör 

följas vid köbildning. 
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Exempel tre:  

Ett barn (sex år) beskriver sin uppfattning om hur det lärt ett annat barn på 

fritidshemmet: 

 
..som (kamratens namn) kan ju inget då brukar jag lära (kamraten)… då lär jag (kamra-

ten) om (kamraten) gör allting fel då visade jag (kamraten)… om (kamraten) ville ta 

nåns telefon –nää (säger barnet bestämt med hög röst och skakar på huvudet), om (kam-

raten) ville ta pennor från fröken -nää, om (kamraten) vill ta nåns böcker –nää. 

 

Barnet tror sig lära det andra barnet om vad det själv anser vara moraliskt rätt 

och riktigt. Vidare tolkning är att barnet intar rollen som ställföreträdande 

fröken vid sina beskrivningar av tillrättavisningar. Via barnets kroppsspråk och 

röstläge uppfattar vi att barnet intog en bestämd roll när det lärde det andra 

barnet genom tillsägelser. 

 

Exempel fyra:  

En pedagog berättar sin upplevelse om det lärande som tycks ske mellan barn 

på fritidshem, utifrån en samling. 
 

Nu har vi ju fått in nya barn till vår grupp, som är yngre… förra veckan när vi hade en 

samling med bara dom (de yngre barnen), för att de äldre slutar två då var de ju lite 

surrigt och så på samlingen. Ja, de hade svårt att sitta stilla o då är ju alla sådär… men 

sen igår då när vi hade samling med alla (både äldre och yngre barn)… eftersom de äldre 

vet hur vi vill ha det i samlingen, då satt ju de helt tyst och still då blev den andra halvan, 

alltså dom yngre, dom satt också knäpp tyst så då lärde dom ju (de äldre) dom andra(de 

yngre)liksom…fast vi sa ju ingenting vi körde ju samma regler men då blev det ju helt 

annat för de såg att dom andra inte höll på. 

 

De äldre barnen verkar vara medvetna om de regler som är rådande vid sam-

lingen och följer dessa. De yngre barnen tar omedvetet efter de äldre barnens 

beteende och pedagogen upplever att de yngre lär av de äldre. Vi tolkar att de 

äldre barnen i detta fall utgör goda förebilder för de yngre barnen. Vi uppfattar 

att pedagogen upplever att de äldre barnen utgör ett stöd till att skapa harmoni i 

gruppen som i sin tur leder till en lugn samling. 

 

Mycket av det lärande som beskrivs ske mellan barnen på fritidshemmet kretsar 

kring regler. Barnen berättar att de både lär ut och lär av andra vilka regler som 

råder på fritidshemmet. Några av de regler som barnen uttrycker att de lär andra 

barn kan bland annat handla om att man ska sitta tyst och still på samlingen, 

lyssna på andra samt att man ska vara en snäll kamrat.   Flertalet barn beskriver 

hur de genom att visa nytillkomna barn fritidshemmet, lär dem att hitta i 

omgivningen och var det är tillåtet att vistas. Vidare förmedlar barnen upplevel-

sen att de lär andra barn att inte säga fula ord genom tillrättavisningar. Att 

barnen syns lära av varandra genom tillrättavisningar framkommer även i 

pedagogernas svar. Pedagogerna beskriver att de uppfattar hur de yngre barnen 

lär sig av de äldre genom att de tar efter de äldres beteenden. 
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Lärande mellan barn via datorn som verktyg 
Resultaten visar på att mycket lärande mellan barnen på fritidshemmet 

uppfattas ske via datorn. Både barn och pedagoger delger sina upplevelser av att 

datorn utgör ett betydelsefullt verktyg i det lärande som tycks ske mellan barn. 

Barnen uttrycker hur de ofta använder sig av kommunikation för att förmedla 

och ta del av varandras kunskaper framför datorn, de kombinerar språk med 

konkret handlande. Att besitta stor kunskap inom data beskrivs utifrån barnens 

berättelser som något värdefullt. 

 

Exempel ett:  

Ett barn (sju år) beskriver sin uppfattning om hur det kan lära andra barn på 

fritidshemmet. Barnet berättar att det har stora kunskaper inom data och brukar 

få lära de andra barnen att hitta och spela spel på datorn.  

 

Barnet säger: 
  Ja dom kallar ju mig för världens bästa datanörd så..(skrattar).  

När de andra barnen kört fast i något dataspel brukar de ropa: 
Världens bästa datanörd, kom hit! (skrattar). 

 

Barnet upplever en stolthet över sin kunskap och att de andra barnen vänder sig 

till detta barn för att få hjälp. Fortsättningsvis tolkar vi detta som att barnet 

besitter större kunskap inom data jämfört mot vissa kamrater och att smeknam-

net datanörd i detta fall uttrycks med en positiv framtoning.  

 

Exempel två:  

Ett barn (sju år) beskriver sin uppfattning om hur barn kan lära av varandra på 

fritidshemmet.   
 

Ja, jag hjälpte ju (kamratens namn) här en dag på nåt båtspel. (Kamraten) ville gå in på 

lika spel som jag hade (paus) ja, jag gjorde det åt (kamraten), tryckte å så, och (kamra-

ten) har ju visa mig massa spel å. 

 

Barnet upplever att det både kan lära ut och lära sig av ett annat barn. Barnet 

visar sin kamrat rent konkret, genom att själv utföra en handling som medför att 

kamraten kan komma in på samma spel. Vi uppfattar det som att barnen brukar 

variera ifråga om vem som lär ut, beroende på vem som har mest kunskap i den 

aktuella situationen.  
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Exempel tre:  

Ett barn (sju år) beskriver sin uppfattning om hur det kan lära ett annat barn på 

fritidshemmet. Barnet berättar om hur det brukar lära sin kamrat två (sju år) och 

hur barnet i sin tur tar hjälp av kamrat tre (nio år). 
 

Det är ett spel som inte (kamrat två) kan så bra som jag kan, jag har kommit på level 

tjugo (spelets nivå) och (kamrat två) är på level sex, level sju är lite svår så då brukar jag 

säga vad (kamrat två) ska göra fast det är lite krångligt så nästa gång kanske jag ska 

hjälpa (kamrat två) att spela det åt (kamrat två) /…/Om jag har problem då frågar jag 

(kamrat tre)som är på level trettiotvå ungefär. 

 

Barnet lär barn nummer två genom att berätta och överväger även att längre 

fram lära ut genom att konkret visa. Barnet visar på två möjliga sätt att ge stöd 

till barn nummer två. När barnet vidare själv behöver hjälp vänder det sig till 

barn nummer tre. Barnen har olika kunskap och använder varandra för att lära 

sig mer om det aktuella spelet. Vi tolkar det som att barnen upplever att de har 

tillgång till varandra i lärandet. 

 

Exempel fyra:  

Ett barn (nio år) beskriver sin uppfattning om hur det lär andra barn på fritids-

hemmet. Här berättar barnet hur fritidshemmets datorregler kring tidsbegräns-

ning kan läras ut till de yngre barnen. Barnet beskriver att det är viktigt att man 

följer den avsatta tiden, genom att ställa en klocka, för att alla barn ska hinna 

med att sitta vid datorn.  

 

Vidare säger barnet: 
Till exempel om de(de yngre barnen) ska sätta sig vi datorn, då berättar vi att man ska 

ställa han (klockan), ja men på rätt tid. 

 

Lärandet kring datorn handlar även om att lära sig regler runt själva användan-

det, där barnen också har möjlighet att lära sig att samsas om tidsutrymmet. Vi 

tolkar att detta barn har lärt sig vikten av att följa tidsreglerna, eftersom detta 

medför att alla barn får en chans att hinna sitta framför datorn. Barnet lär ut 

genom att berätta om dessa regler för de yngre barnen.  

 

Exempel fem:  

Ett barn (tio år) beskriver sin uppfattning om vad man kan lära andra barn på 

fritidshemmet. Barnet berättar om hur det brukar lära andra barn vid datorn. 
 

Vissa kanske inte hittar google för det är olika på alla datorer…så att vi säger google kan 

man ju visa det också och om man har svårt att stava eller läsa sådära kan man ju skriva 

åt den (det andra barnet) heller om de frågar vad heter den där hemsidan kan man ju säga 

spelo eller spela (hemsidor) eller vad som helst. 

 

Lärandet kring datorn kan även handla om att hjälpa till med läsning, stavning 

och hitta rätt internetsidor. Barnet lär ut genom att berätta och visa. Vi tolkar att 

barnet upplever att det har kunskap som det kan förmedla till andra barn som 

behöver stöd. 

 

  



  

 

23 

 

 

Exempel sex:  

En pedagog beskriver sin upplevelse av att barnen tycks lära sig och tar hjälp av 

varandra framför datorn på fritidshemmet. Vidare beskriver pedagogen att: 
 

Eftersom man själv inte är så haj (duktig) på datorn, så är det bättre att fråga en kom-

pis…och det gör dom ju. 

 

Pedagogen upplever att barnen kan få bra stöd i lärandet utifrån sina kamrater. 

Vi tolkar att pedagogens upplevelse är att den inte alltid anser sig besitta den 

kompetens som barnen söker vid datorn och att det är positivt att barnen kan 

fråga varandra. 

 

Datorn tycks utgöra en central plats där barnen samlas och delar sina kunskaper 

med varandra. Barnen beskriver hur de delar med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter kring både nyttjande av och regler kring datoranvändande på 

fritidshemmet. Utifrån barnens upplevelser framkommer olika saker som de lär 

varandra vid datorn t.ex. att klara av att spela vissa spel, stava ord och hitta 

internetsidor. Pedagogerna berättar att de upplever att barnen lär och tar hjälp 

av varandra framför datorn. Utifrån barns och pedagogers svar kan vi utskilja en 

likhet gällande det upplevda lärandet framför datorn, där lärande utifrån de 

flesta exempel syns handla om kunskapsutbytande vid själva användandet av 

datorn. Endast exempel fyra skiljer sig från de övriga, där ett barn beskriver sin 

upplevelse om att lärandet även kan beröra de regler som råder om tidshållning 

vid datorn.    

 

Lärande mellan barn när de utövar sina intressen 
Resultaten visar på en koppling mellan barns upplevelser av lärande och deras 

intressen. Detta har vi kunnat utläsa genom att vi sett hur barnen i sina inter-

vjusvar återkommer till sina intressen på fritidshemmet, när de beskriver 

lärandesituationer tillsammans med andra barn.  

 

Exempel ett:  

Ett barn (sex år) beskriver sin uppfattning när det lärt sig något av ett annat barn 

på fritidshemmet: 
 

En gång när jag var i (lekställningens namn) då förstod jag inte riktigt hur man skulle 

göra, det var en balansgång där med nät och pinnar och så skulle man gå under och över, 

då förstod jag inte riktigt hur man skulle göra. Då var det öhm en…kille som heter (barn 

två), (barn två) lärde mig hur jag skulle göra, för jag visste inte riktigt. (Barns två) öh så 

här(visar med armarna) höll i sig i räcket där nätet satt fast, (barn två) gick en fot i taget 

så där/…/och då försökte jag och då lärde (barn två) mig.   

 

Barnen befinner sig på samma plats eftersom de tycks dela ett gemensamt 

intresse av att leka vid lekställningen. Barn nummer två lär ut hur man går 

balansgång genom att visa för det första barnet. Barn nummer två ger sitt stöd 

till första barnet för att det ska klara av något som det inte visste hur det skulle 

klara av. Vi tolkar att både det lärande barnet och barnet som lärare är aktiva i 

sina roller. 
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Exempel två:  

Ett barn (åtta år) beskriver sin uppfattning om vad man kan lära av andra barn 

på fritidshemmet: 
 

Jag kanske mmm vet typ hur man ska öhh hur det blir straffar och det i basket och så och 

sen kanske dom (de andra barnen) kanske vet hur det är på fotbollen hur… straffar och 

det är. 

 

Vidare berättar barnet hur det lärt ut basketdribblingar: 
Först har dom tittat…å så har dom fått gjort själv…och så sa jag om det vart bra eller 

dåligt. 

 

Barnet upplever att olika barn kan ha varierande kunskap. Vidare tolkar vi hur 

barnet använder sig av att visa och berätta för att lära andra. Barnet ger även 

feedback (återkoppling) genom att säga om det var bra eller dåligt. 

 

Exempel tre:  

En pedagog beskriver sin uppfattning från ett tillfälle när den upplevt att barn 

lärt av varandra på fritidshemmet. 
 

Vi hade några (barn) som var jätte teknikintresserade och dom fick en video av mig som 

de fick skruva sönder. Dom lockade med även de mindre barnen /... / Till slut satt de (de 

mindre barnen) också med en skruvmejsel och hjälpte till. Så att dom lär sig av varandra 

också.. 

 

Barn kan lära av varandra när de får möjlighet att delta i situationer som 

intresserar och motiverar dem. Vi tolkar det som att pedagogen uppmärksam-

mar barnens intresse för teknik och genom sitt handlande skapar en möjlighet 

för lärande mellan barn.  

 

Exempel fyra:  

Pedagogerna beskriver sina uppfattningar om när barn lär av varandra på 

fritidshemmet.  
 

På fritids lär sig barnen t.ex. matte av varandra... dom spelar ju ofta spel… Då jag är i 

skolan [pedagogen arbetar i skolan på förmiddagarna] ser jag ju många som tycker att de 

är lite jobbigt det där med matte, men när de kommer på fritids och ska spela ett spel 

tillsammans då kan de (barnen) ju helt plötsligt lägga ihop…ja tio kronor och tio kronor 

då är det tjugo kronor då ska jag betala det. När dom (barnen) spelar monopol, då kan 

dom (barnen) helt plötsligt det där... 

 

Pedagogens beskrivning är att de barn som upplever svårigheter att lära i en 

situation, kan lyckas bättre i ett annat sammanhang. Vi tolkar att det är motivat-

ionen av att spela spelet på fritidshemmet som får barnen att klara av att räkna 

ut uppgiften som de tidigare inte klarat av i skolan.     
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Och: 
Ja dom flesta lär sig väl hur dom är med andra kompisar, den sociala biten får de mycket 

träning på när dom leker…Ja å jag tänker på…alltså asylbarn dom får ju otroligt mycket 

träning på språket när dom får leka med andra och prata hela tiden. 

 

Pedagogen upplever att barnen i leken lär sig hur man ska vara mot andra och 

att detta ingår i ett socialt lärande. I leken kommunicerar barnen med varandra 

vilket medför ett viktigt tillfälle för asylbarn att lära sig språket. 

 

Eller: 
Barnen lär sig väldigt mycket av varandra bland annat och leka i grupp där lär dom sig 

och bete sig…för dom (barnen) säger ifrån att så där gör man inte och förhoppningsvis 

så förstår dom ju…sen finns det ju dom som inte lyssnar naturligtvis…men dom flesta 

lyssnar. 

 

Pedagogen uppfattar att barnen genom att leka tillsammans lär sig hur man ska 

bete sig för att fungera i en grupp. Vissa barn tillrättavisar andra barns beteende, 

där vissa barn väljer att lyssna och andra bortser från tillrättavisningen. 

 

Barnens och pedagogernas svar tyder på uppfattningen att barn tycks lära när de 

utövar sina intressen. Likheten i barns och pedagogers beskrivningar är att 

leken får en betydelsefull roll, när de skildrar det upplevda lärande mellan barn 

på fritidshemmet. Vi utskiljer en skillnad i upplevelserna av lärande i lek då en 

pedagog ger sin uppfattning om hur barn tränar och lär sig språk av varandra 

när de leker. Det sociala lärandet mellan barn får en framskriden position i 

pedagogernas beskrivningar. Där detta lärande beskrivs utifrån termer som att 

fungera i grupp, lära sig hur man bör bete sig samt lyssna på andra. 

 

Lärande mellan barn utifrån olika syften 
Resultaten belyser uppfattningen att barnen kan ha olika syften med vad de lär 

andra på fritidshemmet. Denna upplevelse förmedlar såväl barn som pedagoger. 

Oftast framkommer goda syften i lärande mellan barn men även negativa syften 

beskrivs framträda.  

 

Exempel ett:  

Ett barn (åtta år) beskriver sin uppfattning om hur det lärt ett annat barn på 

fritidshemmet:  
 

Det jag måste lära (kamratens namn) är att ja…springa fortare för (kamraten) ska ju 

börja på fotbollsmatch…fotboll och allt det där, och sen ska (kamratens) börja på (paus) 

bandy, fast jag går inte på bandy…vill du veta hur jag träna (kamraten)?/…/  

 

Barnet ger en utförlig beskrivning om hur kamraten får hålla i dennes jackärm 

och följa med när barnet springer fort. Barnet avslutar berättandet med:  
/…/ Ungefär som en hund som drar och (kamratens namn) håller i kopplet. 

 

Barnet använder sina egna färdigheter till att förbättra förmågorna hos sin 

kamrat. Detta i syfte av att kamraten senare ska klara av kommande aktiviteter. 

Vi ser detta som ett exempel på ett positivt syfte eftersom det handlar om att ett 

barn vill hjälpa och stödja sin kamrat. 
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Exempel två:  

Ett barn (tio år) beskriver sin uppfattning om hur det lärt andra barn på fritids-

hemmet. Barnet berättar att det ibland leker med de yngre barnen. Vidare 

förklarar barnet att det först måste lära de yngre barnen hur leken går till innan 

de kan börja leka.  
 

Jag kan gärna leka med nån som går i nollan eller ettan eller tvåan eller trean, fast det 

beror ju på om de har lärt sig…kanske jag vill leka kurragömma med vink där är det 

såhära att kanske inte många vet, då kan ju jag ändå förklara för dem…så det är ju inte 

svårt heller. 

 

Barnet ser inte några hinder med att leka eller lära ut en lek till yngre barn. 

Syftet med att lära denna lek till de yngre barnen, tolkar vi som att barnet vill 

tillgodose sitt eget behov av att leka leken. Men trots att barnet lär de andra 

främst för sin egen skull, uppfattar vi det som ett positivt syfte eftersom det 

leder till att barnen gemensamt kan leka en lek. 

 

Exempel tre:  

En pedagog beskriver sin uppfattning om hur en del barn ibland lär andra barn 

att bryta mot reglerna på fritidshemmet. Vidare berättar pedagogen: 
 

Så finns det ju de (en del barn) här som säger åt andra (barn) vad de ska göra och så, och 

så gör dom så fast den som säger det vet att det är fel och så…lura dom (de andra bar-

nen) eller vad man ska kalla det -Gör det där du (pedagogen härmar skämtsamt bar-

nen)..och så gör den där det och så får den skäll å inte den som sa åt den (Skrattar!)det är 

ju sånt där som en annan (pedagogen) måste ha ögonen på. 

 

Pedagogens uppfattning visar på en mindre positiv bild av det lärande som kan 

förekomma mellan barnen på fritidshemmet. Vi tolkar att pedagogens upple-

velse är att vissa barn i syfte av att själva slippa undan förmaningar lär andra 

barn att bryta mot regler.  

 

I barnens beskrivningar kan man se hur de utgår från olika syften när de lär 

andra. Pedagogen beskriver hur barn ibland kan utgå ifrån mindre positiva 

syften när de lär andra barn. Flera barn beskriver hur de lär andra barn nya spel, 

för att de ska kunna spela tillsammans. Andra barn belyser att de lär sina 

kamrater med syftet att förbättra deras förmågor inom t.ex. klättring, målning, 

bollsporter och olika slags pyssel. Oavsett om ett syfte upplevs positivt eller 

negativt, verkar ett lärande uppfattas ske mellan barnen. 

 

Sammanfattningsvis tolkas resultatet som att barnen upplever det som självklart 

att de lär mellan varandra. Inget barn i studien uppger att det inte kan lära eller 

lära ut något till ett annat barn, tvärtom ger barnen många exempel på hur de i 

olika situationer upplever sig lära av varandra. Pedagogerna tycks dela barnens 

uppfattningar om att lärande mellan barnen syns vara vanligt förekommande på 

fritidshemmet. 
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 Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras först den metod som vi valt att använda. Vissa 

för- och nackdelar som framkommit presenteras, följt av ett resonemang kring 

undersökningens trovärdighet. Vidare diskuteras resultatdelen kategorivis. 

Därefter följer avslutande reflektioner kring undersökningen och till sist 

presenteras förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

Metoddiskussion 
Fördelen med att använda intervjuer vid insamlandet av empirimaterial har varit 

den möjlighet vi fått att komma våra intervjupersoners tankar och uppfattningar 

nära. Vid alla intervjuer fick vi tillåtelse att spela in våra samtal, vilket 

underlättade för oss att återgå i samtalen vid analys- och tolkningsarbetet.  I 

resultatet har vi valt att föra in ett flertal citat från barn och pedagoger, detta för 

att ge läsaren möjlighet att göra sin egen tolkning av det som presenteras. De 

barn och pedagoger som deltagit i vår studie har alla varit väldigt öppna och 

tillmötesgående med att delge och beskriva sina uppfattningar. Detta var något 

som vi var lite oroliga över innan genomförandet av barnintervjuerna. Med 

tanke på att våra intervjuer skulle ske på ett fritidshem och att barnen behövde 

delta under sin fria tid, blev vi överraskade av barnens positiva inställning till 

att ställa upp. Denna positiva inställning menar vi kan vara en möjlig förklaring 

till att våra intervjuer inte kändes korta och ytliga. Nackdelen med att använda 

intervjuer som datainsamlingsmetod har däremot varit att det är enormt 

tidskrävande. Eftersom vi kände till ett fåtal barn sen tidigare hade vi tillgång 

till en viss del av den referensram som barnen relaterade sina svar till. Vilket 

Doverberg & Pramling Samuelsson (2009) menar kan vara till fördel vid 

barnintervjuer. Vi anser att den mängd material som vi lyckats samla in har 

varit tillräckligt för oss att finna både jämförelser, likheter och variationer. De 

svårigheter som har uppstått för oss vid genomförandet av barnintervjuerna, 

förknippar vi till den miljö där intervjuerna ägde rum. Barnens koncentration 

påverkades av deras nyfikenhet kring vad kamraterna gjorde, när de ibland 

kunde höra dem trots att dörren var stängd. Vi framhåller dock att vår studie har 

varit tillräcklig för att ge en inblick i de uppfattningar som barn och pedagoger 

har om det lärande som sker mellan barn på fritidshem.  
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Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om undersökningens hållbarhet i relation till dess syfte, teori, 

metodval samt genomförande. Oavsett vilken metod man väljer måste man enligt 

Bell (2006), alltid kritiskt granska materialet för att avgöra dess tillförlitlighet 

och giltighet. För att mäta materialets reliabilitet (tillförlitlighet) måste 

undersökningen kunna upprepas vid andra undersökningstillfällen. Validiteten 

mäter giltigheten genom att svara på och beskriva det man avser att beskriva 

och få svar på. Det är ett svar på en fråga om det man beskriver/mäter stämmer 

överens med det man vill beskriva/mäta. När man undersöker det man tänkt 

undersöka har man god validitet. Om man undersöker det på ett tillförlitligt sätt 

har man god reliabilitet (ibid). 

 

Generaliserbarhet 
För att lyckas se värdet i en studie menar Olsson och Sörensen (2007) att allt 

insamlat material till en undersökning, måste föras in i ett större sammanhang 

för att resultaten ska kunna generaliseras i en större skala. Detta för att se hur 

resultaten förhåller sig vid ett nytt undersökningstillfälle med nya aktörer. 

Reliabiliteten och validiteten bör vara hög för att man ska kunna generalisera 

det resultat som framkommit. 

 

Undersökningens trovärdighet 
Vi anser att vår studie erhåller en relativt hög validitet eftersom vi lyckats hålla 

god fokus till den frågeställning vi sökte svar på. Mycket av de visuella 

uttrycken har gått förlorade, där av sänks vår validitet en aning. Vi har dock 

använt oss av ljudinspelningar och stödanteckningar för att kunna återgå våra 

intervjuer, vilket kan förhöja validiteten. Det är svårt att sätta en trovärdighets-

stämpel på kvalitativ forsning eftersom den är föränderlig och inte standardise-

rad. Alla människor registrerar intryck utifrån sig själva och med tanke på att vi 

varit två intervjuare som utfört intervjuerna och utfört dem på olika platser, har 

sannolikt olikheter vid våra intervjutillfällen uppstått. Detta anser vi sänker vår 

studies reliabilitet. Däremot har vi följt samma intervjuguide och varit eniga om 

vad vi vill få ut av studien, vilket vi menar ändå tyder på en viss trovärdighet av 

vår studie. Då studien visar på god validitet och reliabilitet stärker detta 

generaliserbarheten, men vår studie är för liten för att kunna generaliseras i 

större skala.  
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Resultatdiskussion  
Tidigare under vårt arbete har det empiriska materialet om lärande mellan barn 

på ett fritidshem redovisats kategorivis. Här nedan kommer tolkningen 

diskuteras utifrån samma kategorier: Lärande mellan barn utifrån vad man bör 

och inte bör göra, Lärande mellan barn via datorn som verktyg, Lärande 

mellan barn när de utövar sina intressen samt Lärande mellan barn utifrån 

olika syften. Slutligen presenteras Avslutande reflektioner och Förslag på 

vidare forskning. 

Lärande mellan barn utifrån vad man bör och inte bör göra 

Resultaten från den första kategorin visar på uppfattningen om barnens 

medvetenhet, kring vad man bör och inte bör göra. Det lärande som beskrivs 

mellan barnen berör till stor del de regler som är rådande på fritidshemmet. I 

studien har det framkommit att flertalet barn finner det viktigt att både följa och 

lära andra dessa regler. Vi har ställt oss frågan varför resultatet pekar på att en 

stor del av det lärande som verkar ske mellan barnen berör regler. Förklaringen 

kan ligga i att samhället är uppbyggt på regler av olika slag och att barn redan 

från tidig ålder får lära sig vad man bör och inte bör göra. Resultatet tyder på att 

barnen anser att det är värdefullt att lära sig regler från sina kamrater, där 

kamraterna inger trygghet och stöd i olika situationer. Även Ihrskog (2006) 

belyser den viktiga roll som kamrater utgör i barns läroprocesser och genom 

kamrater erövrar barnen kunskap. Vilket barnet i exempel ett från denna 

kategori tydligt visar då det säger fick dom ju (kamraterna) lära mig allting så, 

va de finns som man få göra och inte göra, så det va ju snällt av dom heller 

hur?.  

 

Exempel tre utifrån denna kategori visar hur de äldre barnen förefaller vara 

medvetna om de regler som är rådande i samlingen och att de väljer att följa 

dessa. Det beskrivs hur de yngre barnen tar efter de äldre barnens beteende och 

pedagogen uppfattar att de yngre barnen lär sig av de äldre. Vad är det som gör 

att de yngre barnen i detta fall, tycks lära av de äldre, och väljer att ta efter de 

störres beteende att följa reglerna? En förklaring finner vi hos Williams (2000) 

som menar att barn vill vara som andra barn och tillhöra en grupp, där 

tillhörigheten kan underlättas om barnen anpassar sig till de regler som är 

rådande (ibid). Vi anser att det kan vara den rådande kamratkulturen som 

medför att de yngre barnen väljer att göra som de äldre och följer de regler som 

finns. Corsaro (2000) påvisar en bild av hur kamratkulturer kan påverka barnen 

till att istället utmana de rådande reglerna. Vi upplever att en möjlig förklaring 

till varför barn vill utmana regler kan bero på att barn provar denna strategi för 

att finna gemenskap i gruppen.  
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Vidare visar resultatet under denna kategori på föreställningen av att de yngre 

barnen på ett omedvetet sätt, syns lära sig från de äldre barnen, om hur det 

förväntas vara på en samling. Detta omedvetna lärande är något som Johansson 

& Ljusberg (2004) menar är vanligt förekommande på fritidshem, där barn 

samlar på sig kunskap och förståelse från sin sociala omvärld utan att själva 

vara medvetna om att de lär. I exempel tre utifrån resultatet verkar de äldre 

barnen utgöra goda förebilder för de yngre, från detta kan vi dra en parallell till 

Gray & Fieldmans (2004) studie, där barn i olika åldrar möttes. Ur detta möte 

fick de äldre barnen erfarenheter av att vara goda ledare och förebilder för de 

yngre barnen. Författarna understryker att åldersskillnaden mellan barnen 

medförde att de äldre kunde praktisera ledarrollen i en större utsträckning än 

om barnen varit i liknande ålder.  

Lärande mellan barn via datorn som verktyg 

Resultaten under denna kategori indikerar att datorn utgör en central plats där 

barnen samlas för att dela kunskaper med varandra. Enligt Säljö (2000) handlar 

lärande om att få göra erfarenheter i miljöer där man har tillgång till såväl 

fysiska (praktiska) som intellektuella (språkliga) artefakter. Vårt resultat 

åskådliggör datorn som en viktig artefakt för det lärande som ges intryck av att 

ske mellan barnen. Strandberg (2006) anser att de barn som inte upplever att de 

har tillgång till redskapen/artefakterna och de människor som vistas där lär sig 

mindre. Utifrån vår studie belyser barnen att de tar hjälp av varandra framför 

datorn, vilket kan tyda på att de har tillgång till andra barn i sitt lärande. De 

delar med sig av sin kunskap och efterfrågar andras kunskap. Exempel ett visar 

hur detta barn tycks känna en stolthet över den kunskap det besitter och hur den 

kunskapen efterfrågas av andra barn Världens bästa datanörd kom 

hit!(skrattar). Dysthe (2003) menar att när en elev får uppleva att den kan något 

och betyder något för andra medför det positiva effekter för individens lärande.  

 

Exempel tre illustrerar, likt Dangwal & Kapurs (2009) studie, hur barn tar hjälp 

av en mer kunnig person inom ett område för att utöka sina egna kunskaper. För 

att använda Vygotskys begrepp (Strandberg, 2006) kan detta förstås utifrån att 

barnen agerade inom den proximala utvecklingszonen. Vidare visar exempel tre 

hur ett barn kan växla mellan att vara lärare och lärande framför datorn. Barnet 

agerar först som lärare åt sin kamrat för att därefter inta rollen som lärande då 

det efterfrågar ett tredje barns kunskap. Det optimala är att barn varierar mellan 

att vara lärare och lärande eftersom barn besitter olika kunskap (Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

Vi kan se tydliga kopplingar mellan barns och pedagogers uppfattningar om 

lärande under denna kategori i vår studie och Dangwal & Kapur (2009) där de 

beskriver att lärandet framför datorn resulterade i ett socialt (ta hänsyn, dela 

utrymme) och ett kognitivt (utbyta information och idéer) lärande. Författarna 

(ibid) anser att skolan inte är den enda plats där lärande sker och att deras 

resultat stödjer att barn lär sig av varandra även i informella lärande situationer. 

Vi menar att barns lärande i informella situationer sällan uppmärksammas men 

att detta bör problematiseras och tillvaratas inom pedagogisk verksamhet. 

Dysthe (2003) beskriver i sin tur att kunskap finns distribuerat (fördelat) mellan 

olika människor i en grupp och alla delar behövs för en helhetsförståelse, vilket 

överensstämmer med våra resultat under denna kategori.  
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Lärande mellan barn när de utövar sina intressen 

Resultatet under denna kategori beskriver kopplingen mellan barns 

uppfattningar av lärandesituationer och deras intressen. Vårt resultat speglar 

tolkningen av att när barn lär utifrån sina intressen är de aktiva i sina roller som 

lärare och lärande. Tillfällen där barn får praktisera dessa roller poängterar 

Leblanc & Bearison (2004) skiljer sig från den traditionella lärandesituationen 

mellan vuxna lärare och barn. När den vuxne läraren förmedlar kunskap 

förhåller sig barnet relativt passivt till skillnad från när barnen själva intar 

rollerna som lärare och lärande. Att barnen i vår studie upplevdes inta en aktiv 

roll i lärandesituationer, menar vi kan bero på att, de var deras intressen som 

motiverade dem att skapa mening i sitt lärande tillsammans. I det 

sociokulturella perspektivet framhålls att en grundförutsättning för motivation 

är en god läromiljö där individen aktivt deltar (Dysthe, 2003). Motivation är 

något som Papadopoulou & Birch (2007) menar är av stor vikt i barns 

läroprocesser. När barn tillägnar sig kunskaper i samspel med andra barn är 

intresse, engagemang och tidigare erfarenheter betydelsefulla. Klerfelt (1999) 

framhåller att fritidshemmet utgör en arena där barnen får tid och utrymme att 

engagera sig i sina intressen. Huruvida detta påstående stämmer överens med 

verkligheten vet vi inte, men om så är fallet, borde denna miljö utgöra en bra 

grund för barns motivation och självvalda kunskapsinhämtande. 

 

Barns interaktioner med andra barn i en informell social kontext anser Fair et al 

(2005) är betydelsefulla för barns lärande. I deras studie framkom hur barnen 

med hjälp av scaffolds (kommunikativa tankestöttor) gav varandra stöd för att 

underlätta lärandet. En form av scaffolds som barnen använde sig av var 

feedback (uppmuntran), där experten (ett kunnigare barn inom en aktivitet) gav 

stöd till ett annat barn. Våra resultat i exempel två under denna kategori visar ett 

barns förmåga att ge feedback: Först har dom tittat…å så har dom fått gjort 

själv…och så sa jag om det vart bra eller dåligt.  

 

I exempel fyra under denna kategori beskriver en pedagog hur några barn inte 

klarar av att räkna ut en matematikuppgift i skolan, men när barnen senare 

kommer till fritidshemmet och spelar spel, klarar de av att räkna ut samma 

uppgift. Vi finner att en möjlig förklaring till detta kan vara att barnen känner 

motivation inför att lära sig matematik för att klara av att spela ett spel som de 

är intresserade av. Ytterligare en förklaring hittar vi hos Säljö (2000), som 

betonar att i det sociokulturella perspektivet är allt lärande situerat, vilket 

betyder att det en individ inte klarar av i en kontext (sammanhang), kan klaras 

av i en annan. Vidare menar Säljö (ibid) att lärande inte bara sker i miljöer som 

är utformade för att förmedla kunskap och att skolan har skapat en missvisande 

bild av att undervisning är förutsättningen för lärande. Där av vill vi påstå att 

synen på att undervisning är förutsättningen för lärande inte gagnar barn/elever. 

Att lärande sker även utan undervisning är något som alla pedagoger inom 

skola och fritidshem bör ta i beaktande.  
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I våra resultat framhåller både barn och pedagoger leken som ett vanligt 

förekommande intresse bland barnen. Pedagogerna beskriver hur leken medför 

ett socialt lärande, där barnen lär sig hur de ska vara mot varandra och fungera i 

grupp. För att barn ska lyckas lära sig det sociala samspelet och erövra social 

kompetens, menar Schjellerup (2006) att detta endast kan ske genom att barnen 

ingår i en social gemenskap. Barn behöver delta i samspel annars mister de 

möjligheten att utveckla social kompetens. Ihrskog (2006) påpekar att det är 

nödvändigt för barnen att lära sig hur sociala relationer fungerar för att kunna 

delta i samhället.  

 

Lärande mellan barn utifrån olika syften  

Resultatet under denna sista kategori beskriver barns olika syften med vad de 

lär andra. Denna kategori är den minsta av våra fyra, men eftersom vi i 

tolkningen av materialet sett att den ingår i uppfattningarna om lärandet mellan 

barn, kan vi inte bortse från den. Att barn lär varandra utifrån olika syften är ett 

fenomen som även Williams (2001)  belyser, hon beskriver hur barn i en 

spelsituation utgår från olika syften när de lär andra barn att spela ett spel. I 

exempel ett och två pekar vårt resultat på att barn tycks lära andra barn med 

syftet att de ska klara av olika aktiviteter, det barn som har mest kunskap inom 

aktiviteten lär det andra barnet. Ur det sociokulturella perspektivet kan detta ses 

som att barnen agerar inom den proximala utvecklingszonen. Utvecklingszonen 

handlar om att individen får hjälp av en mer kunnig person för att klara av att 

överstiga sin nuvarande förmåga (Strandberg, 2006). Resultatet visar att de barn 

som lär ut syns använd sig av scaffolds (kommunikativa stöttor) genom att 

förklara hur aktiviteten går till. Vygotsky anser att språket är en betydelsefull 

artefakt för att kunna ta del av andras erfarenheter. Genom samspel med andra 

skapar individen sociala erfarenheter som medieras (förmedlas) via språket 

(Forsell, 2005). Man kan fråga sig om dessa sociala erfarenheter för med sig 

någon nytta för barnen. Vi vill påstå att medvetenheten om att man kan lära av 

andra och lära ut till andra är en utgångspunkt inför det livslånga lärandet. 

Förmågan att veta hur man kan lära sig tillsammans med andra menar vi att 

barnen kan ha nytta av såväl idag som senare fram i livet.  

 

I exempel tre utifrån vårt resultat ger en pedagog sin uppfattning om att barn 

kan ha mindre goda syften när de lär andra barn att utföra regelbrott, i 

förhoppningen om att själva slippa undan förmaningar. Detta kan förstås genom 

det sociokulturella perspektivet där Säljö (2000) beskriver att läroprocesser inte 

alltid är av godo för individen och kollektivet. Johansson & Ljusberg (2004) 

menar att lärandet mellan barn inte alltid medför positiva erfarenheter för 

barnen. En del barn har en starkare roll i kamratrelationerna vilket ibland 

medför att de använder social kontroll för att manipulera andra barn. Vi menar 

att det är av största vikt för pedagoger att vara medvetna om att det lärande som 

sker mellan barn både kan vara positivt och negativt för individen. Detta bör tas 

upp till diskussion mellan pedagogerna och i barngruppen. Ihrskog (2006) 

framhåller att vuxna bör engagera sig i barns läroprocesser och stödja barnen 

gällande etik, moral och demokrati. 
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Avslutande reflektioner 

Slutligen återgår vi till vårt syfte med uppsatsen: att undersöka barns och 

pedagogers uppfattningar om lärande mellan barn på ett fritidshem. 

Frågeställningen är besvarad genom de fyra kategorierna: Lärande mellan barn 

utifrån vad man bör och inte bör göra. Lärande mellan barn via datorn som 

verktyg. Lärande mellan barn när de utövar sina intressen. Lärande mellan barn 

utifrån olika syften. 

 

För att återkoppla studiens resultat till vår utgångspunkt med uppsatsen, vill vi 

återknyta till inledningen, där Haglund i lärarförbundets (2011) skrift belyser att 

barns lärande ses utifrån ett alltför smalt synsätt. Vår förhoppning är dels att vår 

uppsats kan vidga synen för hur barns lärande kan uppfattas ske, samt att 

uppsatsen kan användas som ett diskussionsunderlag kring olika aspekter av 

kunskap och lärande, bl.a. utifrån Lgr11 Skolans uppdrag att främja lärande 

förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om 

vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling 

sker. (Skolverket, 2011. Lgr11 s.1o) 

 

Förslag till vidare forskning 

På grund av brist på forskning, inom området lärande på fritidshem, är all 

vidare forskning behövlig. Utifrån vår undersökning har vi dock kommit fram 

till att ett uppslag vore att gå vidare utifrån den del av vårt resultat där en 

pedagog beskriver att asylbarn lär sig språket väldigt fort på fritidshem, och 

undersöka om fritidshemsvistelsen har någon betydelse för dessa barns 

språkutveckling. Ett annat tänkbart forskningsområde kan vara att undersöka 

före detta fritidshemsbarns upplevelser om vad de lärde sig under sin 

fritidshemsvistelse och vilka negativa och positiva konsekvenser detta medfört 

för dem som individer. Ytterligare ett forskningsområde kan utgöras av frågan 

kring hur pedagoger på fritidshem arbetar med barns utveckling och lärande. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 

Vilket lärande uppfattas ske mellan barn på fritidshem? 

 

Frågor till barnen: 

 

Öppningsfrågor: 

Vad tycker du om att göra när du är på fritids? 

Vad brukar du göra när du är på fritids? 

 

Vad lär sig barn av andra barn på fritidshemmet 

Kan du berätta om någonting som ett annat barn har lärt dig här på fritids? 

1. Har du lärt dig någonting av ett annat barn här på fritids? 

2. Har du lärt ett annat barn något här på fritids? 

3. Vad är viktigt att lära sig av andra barn på fritids? 

 

Hur lär sig barn av andra barn på fritidshemmet 

Kan du berätta om hur ett annat barn lärt dig någonting här på fritids? 

1. Är det lättare att lära ett äldre eller ett yngre barn? 

2. Hur gör du för att lära ett annat barn något? 

3. Hur vill du att andra barn ska lära dig nya saker? 

 

När lär sig barn av andra barn på fritidshemmet 

Kan du berätta om när ett annat barn lärt dig något här på fritids? 

1. När brukar du lära ett annat barn något här på fritids? 

2. När brukar ett annat barn lära dig något här på fritids?   

 

 

Frågor till pedagogen: 

 

Vad lär sig barn av andra barn på fritidshemmet 

Kan du berätta om vad du upplever att barnen lär sig av varandra här på fritids? 

1. Vad vill barnen lära sig av varandra här på fritids? 

2. Tror du kamratrelationerna har någon inverkan på barnens lärande? 

 

Hur lär sig barn av andra barn på fritidshemmet 

Kan du berätta om hur du upplever att barnen lär sig av varandra här på fritids? 

1. Tar barnen hjälp av varandra när de vill lära sig något? 

 

När lär sig barn av andra barn här på fritidshemmet 

Kan du berätta om när du upplever att barnen lär sig av varandra? 

1. Syns lärandet mellan barnen extra tydligt vid något tillfälle? 
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BILAGA 2: Missiv 
 

Hej fritidsföräldrar!                      2011-09-01 

Vi heter Stina Jansson och Maria Söderman. Just nu läser vi vår sista termin på 

lärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Härnösand. Den här terminen ska vi skriva vårt 
examensarbete som behandlar lärande mellan barn på fritidshem. Vi hade tänkt 

intervjua ett antal barn och pedagoger (mellan v. 34-45) om vad barn kan lära av 

varandra.  Därför behöver vi er tillåtelse gällande insamlandet av material till vår 

studie. Utifrån ert godkännande kommer vi vara noga med att endast intervjua de barn 
som själva väljer att delta. Vid dessa intervjuer förs anteckningar. Då barnen tillåter, 

kommer vi även att spela in samtalen med diktafon för att noggrannare kunna återge 

vad barnen har sagt. Allt insamlat material är anonymt och raderas vid studiens avslut. 
Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska ställningstaganden (Finns på 

vetenskapsrådets webbplats www.vr.se): 
 INFORMATION OM SYFTET MED STUDIEN: Syftet är att intervjua barn och 

pedagoger om lärande mellan barn på fritidshem.  

 SAMTYCKE: Underskrift krävs från vårdnadshavare för att barnet ska få delta i in-
tervjuerna. Barnet behöver även själv ge sitt samtycke om deltagande. 

 KONFIDENTIALITET: Inga namn eller annan personlig information kommer att 

förekomma i uppsatsen. Allt material skyddas från obehöriga.   

 NYTTJANDE: Det insamlade materialet kommer endast att användas i vår uppsats. 

Intervjuerna presenteras enbart i korta citat och ej i sin helhet. Allt material kommer 

att raderas efter användande. Slutligen publiceras den färdigställda uppsatsen i databa-

sen DIVA, våren 2012. 

För vår studie är er medverkan mycket värdefull och förhoppningsvis kan resultaten 

bidra till ökade kunskaper om barns läroprocesser. Om ni har några frågor eller 

funderingar kring detta, är ni varmt välkomna att kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar! 
 

Stina Jansson  XXX-XXX XX XX 

Maria Söderman XXX-XXX XX XX 
 

Lappen återlämnas till fritidshemmets personal senast……......................... 
 

Tack på förhand! 
 

________________________________________________________________ 
Stina Jansson                                                        Maria Söderman 
 

Barnets namn:____________________________________________________ 
 

Kryssa i rutan nedan om ditt barns deltagande: 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 

________________________________________________________________

Namnförtydligande 

  Ja, jag tillåter. Nej, jag tillåter inte. 

ininteinte. 

http://www.vr.se/

