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ABSTRAKT 

Social learning facilities in afterschool`s programs. A qualitative study on 

children´s perceptions of  where the social learning happens. 

 

Ett flertal barn spenderar sin eftermiddagstid i fritidshemmets verksamhet. 

Fritidshemmet har ett forstransuppdrag och en möjlighet att bidra till barns 

sociala utveckling genom att skapa möjligheter där de får möta andra barn. 

Fritidshemmet har i uppgift att skapa aktiviteter och miljöer där barnen får 

möjlighet att utveckla samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och sin 

sociala kompetens. Undersökningens syfte är att få inblick i vart barnen 

uppfattar att det sociala lärandet sker och hur det bidrar till att skapa och 

upprätthålla relationer. Studien syftar även på hur barnen upplever lärarnas roll 

i undervisningen av det sociala lärandet. För att få en djupare inblick i barnens 

perspektiv användes fokussamtal som metod. Fem fokussamtal med fyra till 

fem barn i varje grupp. Resultatet ger mig en uppfattning om att barnen ser det 

sociala lärandet i samspelet med andra och i aktiviteter där lärarna har utgått 

från barnens intresse. De flesta barn visar en medvetenhet om att 

fritidshemmet har skapat nya relationer och samtidigt stärkt befintliga. 

Lärarnas roll utifrån barnens perspektiv ses som tillrättavisande om vad som 

är rätt och fel. Men de kan även se att lärarna skapar möjligheter för deras 

sociala lärande i form av miljöer och aktiviteter. 

Nyckelord 

Socialt lärande, barns perspektiv, social kompetens, fostransuppdrag. 
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1 INTRODUKTION 

Relationer mellan kamrater och vuxna har en central roll på fritidshemmet. De 

flesta barnen tillbringar stora delar av eftermiddagarna på fritidshemmet och 

tar del av ett socialt lärande i olika situationer (Ihrskog,2006). Det sociala 

lärandet definierar Jonsson (2018) som ett lärande där människan lär sig 

integrera, kommunicera samt skapa och upprätthålla relationer med andra. 

Undersökningen syfte är att bidra till en fördjupad inblick i vart barnen 

uppfattar att det sociala lärandet sker och hur det bidrar till att skapa och 

upprätthålla relationer med andra barn. Även om barnen reflekterat över 

lärarens roll i det sociala lärandet. I Skolverket (2011) benämns fritidshemmets 

uppdrag. Bland annat beskrivs det att fritidshemmet ska skapa och upprätthålla 

goda relationer samt arbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt 

förhållningssätt. Lärare i fritidshem har en skyldighet att aktivt arbeta för att 

skapa ett positivt socialt klimat för barnen. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har olika fritidshem arbetat för att 

skapa miljöer, aktiviteter och möten för att barnen ska få förutsättningar för 

det sociala lärandet. Ytterligare reflektioner har även bidragit till att se hur 

viktiga lärarna i fritidshemmet är för att barnen ska kunna skapa relationer som 

bygger på respekt och samspel. Det kan vara under mellanmål eller samlingar 

som ett relationsskapande sker. Problematiken som jag har sett är att barnen 

inte verkar se fritidshemmet som en plats för lärande. Därför anser jag att det 

är angeläget att låta barnen reflektera över fritidshemmet som en plats där de 

utvecklas socialt. Haglund (2011) påvisar i sin tidskrift att fritidshemmet har 

betydelse för barnen och att fritidshemmets verksamhet har visat sig gynna 

barnens sociala lärande, de har blivit bättre på att skapa och upprätthålla goda 

relationer.  

Barnen har förmodligen inte reflekterat över sitt sociala lärande och de ser nog 

inte vilken betydande roll som fritidshemmet har för deras relationsskapande. 

Skolverket (2011) beskriver att lärandet ska synliggöras. Eftersom det sociala 

lärandet är en stor del av fritidshemmets uppdrag är det viktigt att se utifrån 

barnens perspektiv.  
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt lyfts relevant fakta om fritidshemmets uppdrag fram. Även hur 

fritidshemmets sociala lärande ger förutsättningar för fostran hos barnen som 

är ett av uppdragen på fritidshemmet. Men även hur det ger förutsättningar 

för barnens relationskapande med andra barn.  

2.1 Fritidshemmets uppdrag 
Skolverket (2018) presenterar att under 2017 fanns det 484 400 barn inskrivna 

på fritidshemmen runt om i Sverige. Varje år sker det en stor ökning med flera 

tusen barn främst i åldrarna sex till nio. Det är ett stort antal barn vilket gör att 

fritidshemmets uppdrag blir ännu viktigare. De allmänna råden i skolverket 

(2014) är tillägg till den rådande skollagen och läroplanen, där beskrivs 

fritidshemmets uppdrag. Ett centralt uppdrag som påvisas är fritidshemmets 

främjande arbete för att skapa och utveckla relationer mellan barn. Barnen ska 

ha möjlighet att möta varandra och utveckla ett samspel.   

 Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i 

elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och 

pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med 

andra. (Skolverket,2018, kap 4, s 22) 

Detta uppdrag visar att fritidshemmet har en central roll i elevers sociala 

utveckling. Pihlgren (2011) framhäver att fritidshemmet har ett stort ansvar 

för barnens livsutveckling, men konstaterar samtidigt att ökningen av barn på 

fritidshemmet kan påverka undervisningen negativt. Pihlgren (2011) och 

Håkansson (2013) beskriver hur stora barngrupper och låg personaltäthet kan 

bidra till att lärarna i fritidshemmet inte kan se till varje individs behov. Det 

sociala lärandet som Skolinspektionen (2010) benämner som ett uppdrag kan 

tendera att minskas vilket i sin tur kan leda till att barnens sociala utveckling 

stannar upp. Men även att relationerna stannar upp och blir ytliga. Skollagen 

(SFS 2010:800) påvisar vikten av stöd från ledningen när undervisningen blir 

bristande. Fritidshemmet ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett gruppstorlek. 

Det är ledningens ansvar att se till att uppdragen kan fullföljas och utvecklas.  

För personalen handlar det om att uppmärksamma och ta tillvara 

elevernas intresse och att skapa situationer i vardagen där 

eleverna kan utmanas i sitt lärande. (Skolverket, 2014, s14) 

Det är viktigt att fånga lärandet i alla situationer och att det inte sker i endast 

styrda aktiviteter (Skolverket,2014). Det benämns även att fritidshemmets 

verksamhets ska ses som en utbildning. Varje barn ska vara i fokus och 

lärandet ska ske utifrån en helhetssyn. Helhetssyn innebär att lärandet sker i 

olika situationer under en hel skoldag. Vidare ska fritidshemmet som nämnts 

tidigare skapa och upprätthålla goda relationer som syftar till en gemenskap. 
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Helhetssynen kan uppnås genom en samverkan mellan förskoleklass, skola 

och hemmet beskriver Skolverket (2014).  

2.2 Fritidshemmets sociala lärande fostrar barnen 
Fritidshemmets sociala lärande är användbart när barnen ska fostras till 

demokratiska medborgare i samhället (Holmberg,2018). I det sociala lärandet 

gestaltas normer, värden och disciplin. Men även en frihet under eget ansvar 

förtydligar Holmberg (2018) att fritidshemmet ska bidra med. Genom att ge 

barnen eget ansvar stärks deras sociala utveckling. Skolvärlden är en viktig 

komponent för barnet i utvecklingen till en demokratisk medborgare. Det är i 

skolan som barnen utvecklas och får lära sig normer och regler. Men även 

livslång kunskap som ger dem möjlighet att bli professionella 

(Qvarsebo,2006).  Med det professionella beskriver Qvarsebo (2006) att 

barnen kan handla rationellt i olika situationer, de kan framföra sig på ett sätt 

som påverkar deras relationer positivt.  

Samhällsuppdraget beskriver även Bigsten (2015) i sin avhandling, skolan 

överlag har ett ansvar att forma barnen till demokratiska medborgare i 

samhället. Både Bigsten (2015) och Holmberg (2018) är överens om att skolan 

inklusive fritidshemmet ska ge barnen en livslång lust att lära.  De är även inne 

på att barnen ska få chans att finna sig själva i sociala sammanhang. Barnen 

ska ses som aktiva aktörer i deras egna lärprocesser, deras vidgande lärande 

påverkar deras sociala lärande. Skolan ska ge förutsättningar för att barnen ska 

senare i livet kunna skapa och upprätthålla relationer i samhället (Holmberg 

,2018). 

Det sociala lärandet är betydande när barnet ska söka arbete i det vuxna livet 

anser Qvarsebo (2006). Socialt kompetenta människor klarar sig bättre i 

samhället och har lättare att få arbete. Detta styrker även Ihrskog (2006) genom 

att beskriva skolans och fritidshemmets lärande som livsnödvändigt för att 

eleverna ska kunna fungera och arbeta i det demokratiska samhället. 

2.3 Socialt lärande behövs för att stärka barns relationer  
Dahl (2014) beskriver i sin avhandling om hur barns relationer sker ständigt 

och i alla möjliga situationer. Denna forskare påvisar även lärarens roll som 

viktig i barns relationer. Läraren har ett ansvar i det sociala lärandet och bör 

inrikta sig på att skapa möjligheter för barnens fortsatta relationsskapande. 

Barns relationer kan ses som en förbindelse mellan olika individer vilket 

bygger på tidigare erfarenheter och samspel. Ihrskog (2006) och Dahl (2014) 

diskuterar relationernas olika innehåll och vilka aspekter som är centrala för 

den sociala utvecklingen. Merparten av alla relationer mellan barn men även 

vuxna innehåller inkludering och exkludering, men även olika slags 

maktpositioner. Aspelin och Persson (2011) beskriver också det sociala 

lärandet och att det sker i relationer med andra. I relationerna mellan barn men 

även mellan barn och vuxna finns det kunskapsutbyte (Aspelin och Persson, 



 

4(37) 

 

4 

2011). I relationer finns det kunskapsutbyte som utvecklar den kommunikativa 

förmågan, samspel och respekt gentemot varandra etc.  Även Jensen (2013) är 

inne på samma spår, barns lärande sker bäst i relationer med andra, i utbyte av 

varandras sociala kunskaper. Barn som har möjlighet att möta andra anses 

klara den sociala utvecklingen bättre. Fritidshemmet är en plats där barns 

kompetens ska utvecklas (Jensen, 2013). 

Det finns fyra övergripande faktorer som Dahl (2014) diskuterar. Dessa 

faktorer kan ses som ett socialt lärande och i sin tur ses som ett arbete för att 

skapa och upprätthålla barns relationer. Den första innefattar fritidshemmets 

arbete för att konstruera miljöer och aktiviteter för barnen. Dahl (2014) ger 

exempel på olika rum för gemenskap och hur lärarna kan delta i aktiviteter för 

att stärka relationerna till barnen. Fritidshemmet ska i sitt sociala lärande ge 

stöd och kunskap om relationer utanför fritidshemmet. Det framkommer även 

under denna rubrik vikten av att ha samlingar på fritidshemmet, samlingar 

skapar gemenskap (Dahl, 2014). Vara nära barnen är den andra faktorn och 

där beskrivsbyggandet av förtroendet som en viktig aspekt för att kunna förstå 

barnet. Hur och varför barnet agerar på ett visst sätt, vara känslig mot barnets 

uttryck och kunna se om något är fel. Övervakning av barnen tar Dahl (2014) 

också upp och menar att lärarna i fritidshemmet bör till en viss del övervaka 

barnen för att se om de sociala reglerna följs. Om inte ska läraren kunna påvisa 

reglerna för att barnen ska lära sig vad som är rätt och fel i en relation. Till sist 

nämner Dahl (2014) lärarnas arbete med att korrigera och träna barnens sociala 

förmåga.  Det syftar till att ge barnen stöd genom att själva gestalta en bra 

beteende och bemötande. Men även träning för att utveckla barns relationer. 

Utifrån ett barns perspektiv har det även framkommit att styrda aktiviteter som 

syftar på ett relationsskapande kan vara negativt förklarar Dahl (2014). Medan 

de fria aktiviteterna kan gynna barns relationer. Fritidshemmets verksamhet 

som viktig för barns relationskapande och att det genom lärarnas sociala 

kompetens utvecklar ett socialt lärande (Dahl, 2011). Fritidshemmet erbjuder 

fria aktiviteter för barnen där de kan skapa relationer samt utveckla dem. 

Samtidigt menar Dahl (2011) att de styrda aktiviteterna har ett syfte, de skapar 

ytterligare kunskaper och utveckling men även en samhörighet. Skollagen 

(2010:800) understryker att fritidshemmet ska värna om allsidiga kontakter 

och social gemenskap. Det ger goda förutsättningar för att fortsätta skapa och 

upprätthålla olika relationer. Barns relationer ska vara i fokus på fritidshemmet 

(Dahl, 2011).  

2.4 Barns perspektiv och Social kompetens 
Nedanför presenteras är barns perspektiv och social kompetens. Dessa har en 

central roll i undersökningen eftersom det är barnens upplevelse på vart det 

sociala lärandet sker och hur det främjar relationerna samt synen på lärarens 

roll som är relevant. Social kompetens är relevant att förtydliga eftersom det 
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är ett begrepp som barnen får träna och utveckla genom fritidshemmets sociala 

lärande. 

2.4.1 Barns perspektiv 

Alla är nog överens om att barnen är viktiga medborgare i vårt samhälle. Barn 

i Sverige har många demokratiska rättigheter som samhället måste uppfylla, 

framförallt skolan. För att skolan ska kunna fullfölja sina uppdrag och se till 

varje individ betonar Johansson (2003) i sin artikel vikten av att försöka närma 

sig barns perspektiv. Definitionen av barns perspektiv förklarar Hvidfeldt 

Stanek (2014) som en syn där barnens röster och åsikter bli hörda. Sommer, 

Pramling, Hundeide (2011) instämmer på definitionen men hänvisar även till 

att barns perspektiv även representerar barns erfarenheter, uppfattningar och 

förståelse av sin livsvärld. Fokus ligger på att se barnet som ett subjekt i deras 

egen värld. Sommer, Pramling, Hundeide (2011) syftar på att det är detta som 

vuxna försöker nå fram till genom att ta ett barnperspektiv.  

Lärarna behöver ha en förståelse och en förmåga att sätta sig in i barnens tankar 

och synssätt menar Johansson (2003). För att skapa ett lärande så behöver 

barns perspektiv bli hörda. Barn har rättighet att bli hörda och sedda, de ska få 

vara delaktiga och få ta ansvar (Skolverket,2014). Genom att göra barnen 

delaktiga i undervisningen så närmar sig lärarna barnens perspektiv på 

Meleau-Pontys tankar fungerar som ett beskrivande av barns perspektiv, att 

man inte kan förstå en annan människa fullt ut. Men genom att försöka förstå 

ger det en viss insyn. Sommer, Pramling, Hundeide (2011) förklarar att 

lärarnas arbete med att närma sig barns perspektiv ofta utvecklar relationerna 

mellan lärare och barn. Läraren visar att hen har förståelse för barnen och att 

den visar respekt för barnens yttrande. 

2.4.2 Social kompetens 

Jonsson (2017) skriver om människans sociala kompetens och hänvisar till 

betydelsen av begreppet. En människa som innehar god social kompetens har 

en förmåga att kunna skapa och upprätthålla goda relationer med andra 

människor. De kan kommunicera och föra en dialog, visa hänsyn, förståelse 

och en lyhördhet mot andra. Författaren beskriver även att socialt kompetenta 

människor har en förmåga att kunna vara flexibla i möten med lika individer 

och grupper, de vet hur de ska uppföra sig beroende på vem eller vilka de 

möter.  I en artikel skriven av Primaikova (2010) beskrivs den sociala 

kompetensen som betydelsefull i skolan, både hos lärare och elever. 

Författaren påvisar även att den sociala kompetensen utvecklas i umgänge med 

andra människor. Aspelin och Persson (2011) insisterar på tidigare artikel och 

framhäver den sociala kompetensen som ett bevis på att ett social lärande sker. 

I skolverksamheten sker det ett lärande hela tiden som utvecklar barnen men 

även lärares sociala kompetens. Skolverksamheten ger ständigt möjligheter 

och utmaningar där barnen får sättas på prov och utveckla sin sociala förmåga. 
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Läroplanen (2011) för skola och fritidshem stärker skolverksamhetens roll och 

framhäver att det är skolans uppdrag att låta barn mötas och tränas socialt.  

Ogden (2003) förtydligar social kompetens genom att beskriva den som en 

kapacitet som finns inne i människan och som styrs av känslor, tankar och 

motivation. Barn behöver en viss social kompetens i början av sina liv för att 

kunna möta omgivningens förväntningar. Ogden (2003) menar även att de 

flesta barn får en positiv social utveckling om de har minst en trygg relation 

till en vuxen. Denna trygga punkt behöver hålla struktur och ta hänsyn till 

barnets sociala behov. Melin (2013) och Ogden (2003) framhåller att den 

sociala utvecklingen för kompetensen ligger dels i hemmet men till stor del i 

skolans värld. Därför är ett samarbete viktigt för barnets utveckling. Barn som 

har förutsättningar att bli socialt kompetenta är oftast positiva i sitt naturliga 

jag, kan hantera konflikter och har en god förståelse för andra människor. 

Samtidigt nämner Findlay, Girardi och Coplan (2006) att en mognad krävs hos 

barnet för att den sociala kompetensen ska utvecklas. Mognaden behöver 

uppnås för att barnet ska känna empati, utan empati kan inte en människa 

inneha god social kompetens. För att vara social kompetent behöver man 

kunna förstå och läsa av sociala normer i människans omgivning, visa omtanke 

mot andra samt visa empati (Findlay, Girardi och Coplan,2006). 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att få en utvecklad kunskap i vilka situationer barnen 

upplever att ett socialt lärande sker och hur det bidrar till att skapa och 

upprätthålla relationer i fritidshemmet. Syftet är också att studera hur barnen 

uppfattar lärarnas roll i undervisningen av det sociala lärandet.  

Frågeställningar: 

• I vilka situationer upplever barnen att ett socialt lärande sker och hur 

uppfattar de att det främjar ett relationsskapande med andra barn? 

• Hur upplever barnen att lärarna bidrar till ett socialt lärande i olika 

situationer på fritidshemmet? 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt lyfts den tidigare forskningen som diskuterar fritidshemmets 

sociala lärande som en möjlighet för barnet att utveckla sina emotionella 

egenskaper, sitt relationsskapande samt hur lärarna bidrar till en fostran för 

barnet. 

4.1 Fritidshemmet ger möjlighet till socialt lärande 
Med det sociala lärandet menar Jonsson (2018) att eleverna lär genom hur de 

ska interagerar och skapa relationer med varandra. Det sociala lärandet behövs 

vilket Kolbrún (2012) styrker i sin avhandling. Det sociala lärandet behövs för 

att barnen ska utveckla en kommunikativ förmåga och ett relationskapande 

med andra människor. Fritidshemmet ger enligt Kolbrún (2012) en god 

förutsättning för utveckling av relationer men även upptäcka nya. Lärarna i 

fritidshemmet har oftast en god social kompetens och miljön är oftast 

uppbyggd på så sätt att den lockar till gemenskap. Dahl (2014) definierar social 

kompetens som en förmåga att kunna skapa goda kontakter, lära sig samspela 

och ha en förståelse för andra människor. Den sociala kompetensen kan bidra 

till att det sociala lärandet förstärks menar Dahl (2014). För att det sociala 

lärandet ska utvecklas krävs det aktiviteter som för samman barnen menar 

Ihrskog (2006) och Dahl (2011).  

Även Kolbrún (2012) nämner i sin avhandling vikten av att barnen får möta 

varandra och lärarna på fritidshemmet, i aktiviteter och det vardagliga som till 

exempel vid mellanmålet. Där kan relationer skapas och de demokratiska 

värdena förmedlas (Kolbrún,2012). I de vardagliga aktiviteterna beskriver 

Melin (2013) att de demokratiska värdena kan förmedlas. Hur barnen ska vara 

medmänskliga individer, hur de ska visa empati och förståelse för andra 

människor. Melin (2013) och Holmberg (2018) antyder i sina avhandlingar att 

genom goda relationer kan de demokratiska värdena gestaltas och utvecklas 

hos barnen. Gestaltning av de demokratiska värdena utvecklar deras sociala 

lärande. Barnen lär sig vad som rätt och fel och hur de ska behandla andra väl. 

Men även hur relationer skapas och utvecklas (Melin,2013). 

Ihrskog (2006) tar även hon upp i sin avhandling vikten av att arbeta 

förebyggande med att få barnen att bli socialt kompetenta. Hon menar på att 

sociala kompetenta människor är tillmötesgående, kan överblicka regler samt 

normer. Ihrskog (2006) nämner även att social kompetenta människor är 

sådana som vet hur de ska förhålla sig till andra människor. De vet vad som är 

rätt respektive fel att säga, men även hur de ska agera i olika situationer. 

Genom det sociala lärandet är det meningen att barnen ska utveckla sin sociala 

kompetens. Ihrskog (2006) menar på att det sociala lärandet är betydandet för 

att barnen ska kunna knyta kontakter och utveckla dem. Författaren påvisar att 

relationerna som barnen bygger upp på fritidshemmet ger dem en självbild och 

en kontinuerlig träning på hur de ska vara en god vän. Melin (2013) hänvisar 
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även till att det skapar förutsättningar för fungerande relationer längre fram i 

livet. 

Begreppet praktikgemenskaper benämns av Dahl (2011) som ytterligare ett 

sätt att lära ut det sociala lärandet. Dahl (2011) hänvisar i samband med det till 

Wengers teori om situerat lärande. Som tidigare nämnt defineras 

praktikgemenskaper i Wengers teori som en aktivitet eller ett föremål som 

samlar människor med likasinnade intressen. Enligt Dahl (2011) leder 

praktikgemenskaper till en sammanhållning och en känsla av delaktighet hos 

barnen. Eftersom praktikgemenskaper oftast leder till social kompetens som i 

sin tur ger sunda värderingar och regler menar Ihrskog (2006). 

Praktikgemenskaper skapar förutsättningar för att skapa och upprätthålla 

relationer (Dahl,2011). Författaren betonar att praktikgemenskaper kan 

definieras som en del av det sociala lärandet som fritidshemmet främjar. 

4.2 Miljöns påverkan på barnens sociala lärande 
Dahl (2014) diskuterar miljöns betydelse för att det sociala lärandet ska kunna 

läras ut så att barnen tar till sig det. Det är av vikt att lärarna i fritidshemmet 

etablerar en miljö som främjar arbetet med att skapa förutsättningar för 

barnens relationsskapande och kommunikativa förmåga. Ihrskog (2006) och 

Dahl (2011) beskriver båda fritidshemmets sociala lärande som ett lärande där 

barnen lär sig ta hänsyn till andra, skapar relationer och utvecklar sina sociala 

kompetenser. Fritidshemmet ska vara en plats där barnen möter dessa aspekter 

eftersom det hör till fritidshemmets uppdrag (Ihrskog,2006). Författaren 

presenterar i sin studie att fritidshem som har möjlighet till stora lokaler och 

skolgård innehar oftast lekar där det kräver många deltagare. Detta öppnar upp 

för ett relationsskapande mellan flera parter, fler kan vara delaktiga och 

integrera med varandra. Det är även positivt för lärarna i deras undervisning 

eftersom de kan skapa aktiviteter där alla kan få plats. Detta kan stärka det 

sociala lärandet anser Melin (2013) eftersom alla kan mötas och känna sig 

delaktiga. Oftast är lärarnas syfte just att barnen ska mötas, framförallt barn 

som kanske inte brukar göra det. Genom att träffa nya bekantskaper utvecklar 

människan sitt sätta att kommunicera och integrera med andra framhåller 

Jonsson (2018).  

Samtidigt som det är en fördel med stora ytor på ett fritidshem så kan det för 

en del barn vara en nackdel. Ihrskog (2006) beskriver att barn kan bli lite 

osäkra i miljöer där ytorna är stora. Barnen drar sig då oftast undan och leker 

antingen själva eller med några få andra vänner. Detta kan hindra det sociala 

lärandet hos barnet eftersom den inte möter andra barn och därav får svårt med 

ett utvecklat relationsskapande (Ihrskog ,2006). Hur ytorna är inredda är också 

av vikt för att det sociala lärandet ska nå ut till barnen konstaterar Dahl (2014). 

Det kan vara spelhörnor, legorum, ateljé eller en soffa som bidrar till att barnen 

möter varandra socialt. I de olika rummen eller områdena på fritidshemmet 

kan barnen mötas och prata om intressen och livet i allmänhet. Det kan även 
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vara vid frukosten eller vid mellanmålet som sker på fritidshemmet.  Enligt 

Dahl (2014) är det i dessa stunder de flesta barn verkligen får chans att utveckla 

sina sociala kunskaper och relationer. 

4.3 Lärarens roll i det sociala lärandet 
Lärarna i fritidshemmet har en viktig roll i att vägledabarnen i det sociala 

lärandet konstaterar Jonsson (2018). Detta för att de ska veta hur de ska agera 

i olika situationer och relationer. Läraren ska hjälpa de barn som hen ser har 

det svårt socialt genom att skapa situationer där eleven får utmanas och 

utveckla sin sociala kompetens. Läraren i fritidshemmet måste finnas som stöd 

för de eleverna som har de svårt att socialisera sig. Melin (2013) skriver om 

att barn som har det svårt med den sociala biten bör vistas i fritidshemmets 

verksamhet. Fritidshemmet och lärarnas sociala kompetens kan vara ett 

hjälpmedel till att utveckla barnen i deras relationsskapande. Lärarna skapar 

förutsättningar för att nya bekantskaper ska uppstå men även utveckla dem 

som finns. Genom att bygga upp en miljö som lockar till lek och lärande, samt 

skapa aktiviteter där barnen blir tvungna att möta andra barn utvecklar man 

deras sociala lärande framhåller Melin (2013). 

Relationen till varje enskilt barn är oerhört betydelsefull skriver Dahl (2014). 

Dels för att känna till varje barns unika sätt att fungera och även för att kunna 

bemöta barnen på rätt sätt utifrån deras situation och livsvillkor. Även Jonsson 

(2018) betonar vikten i att lärarna behöver ha god relation till samtliga barn på 

fritidshemmet. Genom att ge bekräftelse så talar läraren om för barnen att “jag 

ser dig”. Bekräftelse kan enligt Lundström (2008) uppfattas som en positiv 

upplevelse hos barnen. Genom att läraren bekräftar barnet bidrar de till att 

läraren uppmuntrar till barnets fortsatta sociala utveckling. Bekräftelsen kan 

stärka barnens självförtroende och minska deras osäkerhet vilket oftast är 

positivt i barnets sociala utveckling. 

4.3.1 Sammanfattning  

Tidigare forskning visar att fritidshemmet har ett fostransuppdrag och att det 

sociala lärandet ska läras ut för att barnen ska kunna skapa och upprätthålla 

relationer med andra. Forskningen visar även vart man kan finna det sociala 

lärandet i olika situationer i verksamheten, det kan vara i aktiviteter, den fria 

leken och vid mellanmål etc. Det sociala lärandet behövs för att barnet ska 

utveckla sina emotionella egenskaper samt fostras till att bli en ”duglig” 

medborgare. (Kolbrún,2012). I Dahls (2011) avhandling diskuteras 

praktikgemenskaper som ett begrepp där barnen har tillgång till att skapa 

interaktion med varandra och skapa relationer. Det framkommer även att 

fritidshemmet ger möjligheter till situerat lärande, vilket menas med att barnen 

kan ta till sig det sociala lärandet i olika situationer. 

De flesta fritidshem innehar olika praktikgemenskaper som samlar barnen 

vilket blir till en det av det sociala lärandet. Den tidigare forskningen påvisar 

även vikten av social kompetens hos lärarna på fritidshemmet för att utveckla 
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barnets sociala förmåga och hur betydelsefull miljöns påverkan på individen 

är. Ett fritidshem med stora lokaler ger oftast barnen utrymme till aktiviteter 

där många kan delta. Men det finns samtidigt barn som kan känna sig osäkra 

och vill dra sig undan vilket kan påverka relationsskapandet negativt. Små 

lokaler kan också hämna relationsskapandet då barnen kan känna att de inte 

umgås med lika många. 

Lärarens roll är viktig för barnet och framförallt barn som har det svårt socialt, 

läraren behöver med sin kompetens vägleda dessa barn och hjälpa de att 

utmana sig själva i sociala sammanhang. Samtidigt behöver läraren utmana de 

elever som redan har den sociala förmågan.  
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5 Teorianknytning 

 

5.4 Teorianknytning 
Under detta avsnitt framställs undersökningens teoretiska utgångspunkt. Det 

sociokulturella perspektivet används för att analysera svaren i resultatet. Två 

centrala begrepp ur det sociokulturella perspektivet kommer även att 

användas eftersom de är relevanta i denna undersökning där barnens 

upplevelse om vart det sociala lärandet sker är i fokus. 

5.4.1 Sociokulturella perspektivet 

Här kommer Vygotskijs sociokulturella teori framställas då fritidshemmets 

sociala lärande kan analyseras med hjälp av det sociokulturella lärandet. Det 

sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs teorier kring 

utveckling, lärande och språk hos människan. Enligt Lundgren och Säljö 

(2012) formas människan av en kulturell kontext som de är omringade av. 

Lundgren och Säljö (2012) definierar kulturell kontext som en identitet som 

skapas i olika sammanhang. Vygotskij menade att fokus var på samspelet 

mellan det kollektiva och individen. Lundgren och Säljö (2012) förklarar det 

sociokulturella perspektivet som en teori där samspelet mellan olika individer 

blir tydligt och hur viktigt det är för varje individ. Aktiviteter som skapar 

samspel och samhörighet med andra bidrar till ett utvecklande lärande. 

Vygotskij menade att det samlades i individens psykologiska processer och att 

det skapar en grund för hur de utvecklas. Lundgren och Säljö (2012) beskriver 

att barn måste mötas i aktiviteter, grupper, miljöer etc. för att kunna utvecklas 

socialt. Vygotskij påvisade att det praktiska var livsavgörande i barnets 

utveckling och lärande. Vad som sker i skolan är viktigast för barnet, inte det 

som pågår i huvudet. Lärarens förmedling av kunskap behövs vara social och 

det behöver vara ett samspel mellan barnet och läraren (Lundgren och Säljö, 

2012) 

Det sociokulturella perspektivet menar att det inte är en fråga om när ett 

lärande sker, utan teorin syftar på att vi lär oss hela tiden i olika situationer. 

Lärandet sker menar Imsen (2006) i interaktion mellan olika individer som 

finns i människans omgivning. Vykgotskij syftade på att lärandet aldrig tar 

slut, det sociala lärandet ska ses som en ständig utveckling genom hela livet. 

Det sociala lärandet inte behöver ske genom en undervisning utan det kan ske 

när som helst och vart som helst (Lundgren och Säljö,2012). Det 

sociokulturella perspektivet har två centrala begrepp som kommer att 

användas för att förtydliga och förstå empirin.  

5.4.2 Situerat lärande 

Detta begrepp kommer ursprungligen från Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv men har fördjupats och mynnats ut i en teori. Lave och Wenger 
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(1991) beskriver begreppet som ett sätt att förklara hur individer lär sig av 

varandra och sin omgivning och hur relationen till varandra och världen 

förändras. Situerat lärande kan användas i alla situationer och platser som 

människan rör sig i menar Lave och Wenger (1991). På jobbet, i skolan eller i 

olika aktiviteter, ställen där människan kan skapa interaktion med andra. 

Teorin som Lave och Wenger (1991) lyfter fram syftar på att lärandet hos 

människan är sammanvävt med sociala praktiker. Lärandet är inte endast en 

kognitiv process vilket är en process som sker i hjärnan, utan lärandet 

innefattar alla handlingar som människan gör. Dahl (2011) beskriver utifrån 

Wengers teori det situerade lärandet som ett lärande som sker i stunden, genom 

leken och mötet med andra människor. Wengers tankar om det situerade 

lärandet stämmer överens med Vygotskijs. Detta förtydligar Strandberg (2006) 

genom att framvisa Vygotskijs tankar, människans aktiviteter och möten är 

alltid situerade. För att lära oss socialt behöver vi situerat lärande.  

 Handley (2006) betonar att den traditionella pedagogiska hypotesen som 

innebär att lärandet skulle ske isolerat ifrågasätts i teorin om situerat lärande. 

Människans kunskap byggs med hjälp av interaktion med andra i olika 

situationer. Det situerade lärandet kan liknas vid Deweys tankar om att 

människan lär genom att utföra det praktiskt. Kunskap är inte i första hand 

objektivt utan den är socialt konstruerad, tillfällig och är beroende av 

situationer och sammanhang menar Lave och Wenger (1991). Barn kan inte 

lära sig skapa relationer med andra om de inte får kunskap om hur man gör. 

Kunskapen sker i hemmet och i skolan. Dahl (2011) hävdar att genom lärarnas 

främjande arbete med att skapa förutsättningar för interaktion, kommunikation 

och relationsskapande tvingas barnen möta situationer där deras kunskap 

prövas och utvecklas. 

5.4.3 Praktikgemenskaper 

Ur det sociokulturella perspektivet kom situerat lärande vilket i sin tur tog fram 

praktikgemenskaper som Wenger valde att fördjupa sig i. Gustafson (2010) 

förklarar att Wenger kallade det för communities of practice som på svenska 

blir praktikgemenskaper. Praktikgemenskaper är en miljö där människan 

utvecklar värderingar, identiteter, handlingsrepetoarer och relationer. Dessa 

aspekter är viktiga för att människan ska kunna passa in i sin omgivning menar 

Strandberg (2006). Dahl (2011) förtydligar begreppet genom att beskriva det 

som olika processer där människan får uppleva världen och sitt deltagande som 

värdefullt. Praktikgemenskaper inom skolvärlden är oftast aktiviteter eller 

miljöer som samlar många barn. I dessa gemenskaper sker det processer där 

barnen får ta del av varandras kunskaper. Enligt Hundeide (2003) har 

människor alltid funnit gemenskaper vilket har bidragit till ett gemensamt 

lärande. I dessa praktikgemenskaper har samspelet och interaktionen mellan 

människor växt fram.  
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I fritidshemmet tillhör barnen olika praktikgemenskaper påvisar Dahl (2011). 

Det kan vara fotbollsplanen, ateljén eller ett annat intresse som samlar många. 

Lave och Wenger (1991) menar att deltagandet i praktikgemenskaperna kan 

hjälpa till att förstå andra människor och deras synsätt.  I denna undersökning 

kring barnens perspektiv på det sociala lärandet i fritidshemmet ses lärandet 

som en social process som sker i situationer och i möten mellan vuxna och 

andra barn. Praktikgemenskaper kan användas för att förstå hur barnen 

upplever att fritidshemmet främjar deras interaktion, kommunikation och 

relationsskapande. Fritidshemmet är en social praktik där barnens sociala 

lärande är centralt. Dahl (2011) framhäver att praktikgemenskaperna som 

finns i fritidshemmet främjar just den sociala utvecklingen hos barnen. 

Dahl (2011) nämner även dimensioner av tillhörigheter i en praktikgemenskap 

och hänvisar till Lave och Wenger (1991). Praktikgemenskaper finns på 

fritidshemmen men alla barn har inte förmågan att delta i dem. För att barnen 

ska kunna delta i praktikgemenskaper och utveckla sitt sociala lärande i dem 

behövs det en känsla av tillhörighet, föreställning och anpassning anser Dahl 

(2011).  Barnen samlas kring de praktikgemenskaper som de känner 

anknytning till och där de känner sig välkomna. Genom föreställningar skapar 

barnen bilder av sig själva och omvärlden, ett sätt att förstå. Föreställningen i 

praktikgemenskapen ska inte vara en envägsprocess förtydligar Dahl (2011) 

utan ett sätt att fatta gemensamma beslut till exempel i en lek. Anpassning är 

den tredje viktiga dimensionen. Barnen måste visa hänsyn och förståelse till 

de andra i en praktikgemenskap, om barnet inte anpassar sig kan det leda till 

en uteslutning i leken eller aktiviteten. Dessa tre dimensioner som sker i 

praktikgemenskaper menar Dahl (2011) bidrar till barnen utvecklar sin sociala 

förmåga när det handlar om att skapa interaktion, kommunikation och 

relationsskapande med andra barn. Lave och Wenger (1991) framhäver dock 

att dessa faktorer kan barnen lära sig även utanför praktikgemenskaperna. 
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6 METOD 

Här redovisas metoden för forskningsstudien och empirin som har samlats in. 

Under denna del kommer förfarandet motiveras och presenteras. 

6.1 Metodval 
En kvalitativ metod användes i denna studie för att få en uppfattning om vart 

barnen upplever att det sociala lärandet sker hur det bidrar till att skapa och 

upprätthålla relationer i fritidshemmet. Det är även fokus på hur barnen 

upplever lärarnas roll i undervisningen av det sociala lärandet. Genom att tolka 

och granska det material som fokussamtalen ger kan studiens syfte besvaras.  

6.1.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning används enligt Denscombe (2009) för att förstå sociala 

händelser i samhället, varför de händer och hur. Kvalitativa metoder ger 

forskaren en fördjupad inblick i hur informanterna tycker och känner menar 

Denscombe (2009). Det framgår att det finns varierande metoder som man kan 

använda vid kvalitativ forskning, till exempel dokumentation, observation och 

intervjuer/samtal. Denna studie består av fokussamtal på fritidshemmet. 

Metoden är aktuell eftersom jag vill få en djupare förståelse om barnens 

upplevelse i vilka situationer ett socialt lärande sker.  

6.1.2 Fokussamtal 

Denscombe (2009) påvisar att fokussamtal oftast ger en större inblick i 

verkligheten. Dimenäs (2014) definierar fokussamtal som intervjuer man gör 

i grupper, i detta fall med barn. Fokussamtal är ett exempel på kvalitativ 

forskning (Dimenäs,2014). Ämnet som diskuteras är på förhand valt av 

forskaren och är i fokus under samtalet. Fördelen med fokussamtal som 

Dimenäs (2014) beskriver är att gruppdeltagarnas föreställningar och 

synpunkter kommer fram tydligt. Fokussamtal kan både vara strukturerade och 

ostrukturerade. Enligt Dimenäs (2014) är den ostrukturerade varianten mest 

vanlig, det innebär att deltagarna får möjlighet att diskutera ganska fritt kring 

ämnet eller en fråga ( se bilaga 2). Ostrukturerade fokussamtal är relevanta för 

just denna undersökning då barnen inte blir styrda av att de måste svara på ett 

visst sätt utan får tolka frågan på sitt eget vis. Ostrukturerade fokussamtal 

syftar även till att skapa diskussioner kring ämnet (Dimenäs, 2014). 

Gruppmedlemmarna har även möjlighet att ta upp nya aspekter utan att det 

påverkar samtalet negativt. Dimenäs (2014) lyfter även vikten av inte styra 

fokussamtalet, inte ställa ledande frågor. För att undvika detta så är det viktigt 

att fundera och belysa sin egen förståelse. Öppna frågor med struktur är det 

mest fungerande i fokussamtal. Det bästa är att låta gruppmedlemmarna 

berätta något utifrån sina egna erfarenheter. Fokussamtal är ett sätt att utveckla 

kunskap kring barns uppfattningar (Dimenäs, 2014). 
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Som ansvarig för fokussamtalet bör man tänka på gruppstorleken, cirka 4-6 är 

lagom för att få ett flytande samtal menar Dimenäs (2014). Om medlemmarna 

känner varandra kan också vara av intresse i ett fokussamtal, i denna 

undersökning var så fallet. Nackdelen kan vara att medlemmarna håller med 

varandra. Fördelen kan vara att de vågar prata på, de blir inte hämmade menar 

Doverberg och Pramling Samuelsson (2012). Denscombe (2009) benämner 

vikten av att ha god kunskap om hur eleverna tänker, vilka föreställningar har 

dem och hur sätter de begrepp på händelser. 

6.1.3  Fenemenografiskt förhållningssätt 

Det insamlade materialet från fokussamtalen tolkas med hjälp av den 

fenmenografiska analysmodellen. Allwood och Eriksson (2012) analysmodell 

är användbar vid analys av kvalitativ forskning. Fenomenografin används som 

en undersökningsmetod där respondenternas uppfattningar tolkas och hur de 

betraktar fenomenet. Efter fokussamtalen transkriberades material som sedan 

analyseras utifrån den fenomenografiska analysmodellen. I barnens svar 

försökte jag finna skillnader och likheter för jag sedan skulle kunna placera ut 

dem under relevant rubrik. I denna studie utgick jag från mina frågeställningar 

när jag kategoriserade in barnens svar.  I vilka situationer upplever barnen att 

ett socialt lärande sker och hur uppfattar de att det främjar ett 

relationsskapande med andra barn? Hur upplever barnen att lärarna bidrar till 

ett socialt lärande i olika situationer på fritidshemmet? 

6.2 Urval 
Syftet med studien är att få barnens perspektiv om vart det sociala lärandet 

sker i fritidshemmet. För att få barnens perspektiv behövdes de tillfrågas om 

att delta. Deltagarna valdes utifrån det som Denscombe (2016) kallar för 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att deltagarna finns i 

närområdet, att genomförandet till stora delar är enkelt och att det finns gott 

om tid. Deltagarna i min studie blev de barn som jag har lärt känna under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Missivbrevet (se bilaga 1) gavs till sjuttio 

barn och trettiofem barn lämnade in missivbrevet. De som hade lämnat sitt 

missivbrev tillfrågades om de ville delta i fokussamtalet, tjugo barn ville. 

Urvalet fick bli de som var på fritidshemmet de aktuella eftermiddagarna samt 

de som fick och ville. Det fanns ingen tanke i skapandet av grupperna. Barnens 

närvaro på fritidshemmet varierade därför blev det komplicerat att dela in i 

grupper. Grupperna bestod av både killar och tjejer. 

6.2.1 Fritidshemmet 

Fritidshemmet är beläget i ett mindre samhälle utanför en medelstor stad i 

södra Sverige. Skolan har omkring femhundra barn från förskoleklass upp till 

fyran. Fritidshemmet som används i undersökningen har omkring sjuttio barn 

inskrivna från årskurs tre och fyra. Fritidshemmet är indelat i två grupper för 

att underlätta undervisningen i verksamheten. Det undersökta fritidshemmet 

har ett fristående hus där verksamhetens bedrivs, det finns ca sex rum för 
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barnen att vistas i. Fritidshemsavdelningen har även tillgång till stor 

utomhusmiljö med blandad natur och redskap. Det finns även en sporthall 

närliggande att tillgå vid behov. 

6.3 Etiska överväganden 
Forskningsobjektet legitimitet måste respekteras och försvaras. 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fyra huvudkrav som är väsentliga i 

genomförandet av undersökningar och som ger grundläggande individskydd. 

Informationskravet syftar till att de inblandade i undersökningen ska få 

information om den tilltänkta forskningen. Informationen ska vara detaljerad, 

syftet ska tydligt framgå. Informantens frivillighet och villkor ska preciseras. 

Informationen om undersökning framgick både i missivbrevet (se bilaga 1) 

och muntligt inför deltagarna i fokussamtalet. Rektorn informerades om att det 

skulle ske fokussamtal på fritidshemmet och vad syftet var. Samtyckeskravet 

innebär att de tilltänkta informanterna själva får avgöra om de vill delta i 

studien. Utan yttre påverkan ska de ta ställning om de vill delta eller inte, de 

har även rätt till att avbryta närsomhelst. Om det är barn under 15 år krävs 

samtycke av vårdnadshavare. För att få samtycke skickades det ut missivbrev 

till vårdnadshavare där de fick läsa igenom tillsammans med barnet vad 

undersökning handlade om och en ja/nej ruta att kryssa i om barnet fick delta. 

Barnen tillfrågades även inför fokussamtalet om de ville delta. Konfidentialitet 

innebär att all information och uppgifter om informanten i studien ska 

handskas med försiktighet. Utomstående ska inte kunna ta del av sparad 

information. Informanten ska förbli anonym. I missivbrevet framgår tydligt att 

allt material kommer att raderas så fort det är transkriberat. Materialet är endast 

till för forskaren och ingen annan. Materialet som transkriberats samlas i ett 

dokument och är endast tillgängligt för forskaren. Detta förtydligas inför 

informanterna vid fokussamtalets start. Ljudupptagningen raderas efter 

transkription och barnens namn figurerar ej i undersökningen.  Sista 

huvudkravet som Vetenskapsrådet (2017) bibehåller är Nyttjandekravet 

innebär ett krav om att all information ska användas i det relevanta 

forskningssyftet och inte till andra ändamål. Studien kommer att läggas upp 

på portalen diva för att användas i liknande forskning. 

6.4 Genomförande 
Det yttersta ansvaret för vad som sker i skolan ligger hos rektorerna, därför 

kontaktades de och blev muntligt informerade om min undersökning på 

fritidshemmet. Sedan skickades missivbrev (se bilaga 1) ut till barnens 

vårdnadshavare eftersom ett godkännande behövdes för att barnen skulle få 

delta i undersökningen. Denscombe (2011) påvisar att den första 

informationen som ges ut är viktigt för att fånga intresse och tillit hos tilltänkta 

informanter men även vårdnadshavare. Barnen tillfrågades en extra gång om 

de ville delta vid fokussamtalet start. De informerades även om studiens syfte 

och hur fokussamtalet skulle gå tillväga. Innan de riktiga fokussamtalen sattes 

igång gjorde jag två pilotintervjuer där jag testade frågorna på 3 barn i 
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respektive grupp, sammanlagt 6 barn. Dessa barn hade lämnat missivbrev och 

villiga att delta. Vid pilotintervjun så upplevde jag att barnen hade svårt att 

tolka några av frågorna. Detta bidrog till att tre frågor skrevs om för att de 

skulle bli tydligare för barnen. Vid andra pilotintervjun hade barnen lättare att 

förstå frågorna och de kände jag att fokussamtalen kunde starta. Sammanlagt 

blev det fem fokussamtal med 4-5 barn i respektive grupp. Tre av fem 

fokussamtal ägde rum inne på fritidshemmet i ett avskilt rum, i dessa 

fokussamtal var det 5 barn i varje grupp. Under dessa fokussamtal hade barnen 

möjlighet att äta mellanmål eftersom jag ville att fokussamtalet skulle bli så 

avslappnat som möjligt. De andra två fokussamtalen ägde rum utomhus medan 

barnen satt på en klätterställning, 4 barn i den ena gruppen och fem i den andra. 

Även denna miljö valdes för att få så avslappnat samtal som möjligt. Dimenäs 

(2014) diskuterar att samtalets upplägg spelar roll när barnen ska diskutera 

valda frågor. En trygg miljö som lockar till öppenhet ger djupare diskussioner.  

Fokussamtalen dokumenterades med hjälp av en ljudupptagningsfunktion på 

mobiltelefonen som sedan transkriberades direkt efter fokussamtalets slut. 

Barnen tillfrågades innan samtalet om det var okej med ljudupptagning och de 

fick även en kort information om hur upplägget såg ut. Under fokussamtalet 

fick barnen öppet diskutera de frågor som gavs ut, de fick även styra 

turtagningen i samtalet. Frågorna till fokussamtalet var förberedda men fick 

ibland omformuleras och förtydligas. Denscombe (2011) framhäver vikten av 

att vara flexibel som intervjuare för att kunna fånga upp intressanta 

diskussioner. Fokussamtalen varierade mellan 15-25 minuter i de olika 

grupperna. Samtalet avslutades med att ge barnen information vad som 

kommer ske med ljudupptagningen och hur jag kommer använda mig av deras 

svar i min undersökning. Detta för att förtydliga informationskravet samt låta 

barnen få en insyn i undersökningen som de är delaktiga i. 

6.4.1 Dataredovisning 

Transkribera data är enligt Denscombe (2016) en viktig del av bearbetningen 

för att kunna tolka materialet. Det underlättar för forskaren när den ska 

genomföra sökningar samt få en djupare inblick i svaren. Fokussamtalen 

spelades in med hjälp av ljudupptagning. Det relevanta som barnen sade under 

fokussamtalet transkriberades och samlades i ett dokument. Dokumenten 

döptes till fokussamtal och det relevanta datumet. Problematik som uppstod 

vid transkribering av ljudupptagningen var att ljudet inte alltid var tydligt. 

Denscombe (2011) nämner detta som en problematik men även att den verbala 

kontakten försvinner och forskaren måste försöka sätta sig in i hur samtalet 

upplevdes. Det senare upplevdes inte som några svårigheter i detta avseende.  

När den relevanta datainsamlingen skulle granskas användes den 

fenemenografiska analysmodellen som presenterades tidigare. Den bidrog till 

att det var lättare att se skillnader och likheter i barnens svar. Material från alla 

fem fokussamtal analyserades. För att finna gemensamma nämnare skrevs 
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barnens kommentarer ut och placerades in under studiens två frågeställningar 

för att få struktur. Den fenomenografiska analysmodellen består av sju olika 

steg skriver Dahlgren och Johansson (2015). De två första stegen består av att 

läsa barnens kommentar från fokussamtalen samt tolka de olika svaren. Då kan 

de underlätta som nämnt tidigare att skriva ut svaren för att få en tydligare 

inblick barnens svar, jag skrev ut dem på papper och klippte ut varje 

kommentar. Nästa två steg gäller det att se likheter i svaren. Här placerade jag 

ut varje kommentar under den frågeställning som frågorna utgick ifrån. Det 

gäller även här att samla in och gruppera liknande svar som är av intresse. När 

det är dags för steg fem gäller det att kunna kategorisera barnens svar under 

relevant rubrik som i detta fall var denna studies två frågeställningar. 

Underkategorierna utgick från frågeställningar samt det som kom fram i 

barnens svar.  Detta val bidrog till en förenkling när underkategorierna skulle 

väljas i steg sex. Det avslutande steget som Dahlgren och Johansson (2015) 

presenterar är att en granskning ska ske av empirin och se om det platsar under 

en huvudkategori.  

6.5 Validitet och Reliabilitet  
Trovärdighet: Den kvalitativa undersökningen bör tydligt få fram syftet och 

därför är det viktigt att föra fram trovärdigheten i arbetet. Enligt Denscombe 

(2009) finns det två principer som en studie bör innehålla för att öka 

trovärdigheten. Den första principen är att forskningsfrågan är relevant till 

ämnet och syftet. Den andra innebär att informanten ska innehålla 

tillförlitlighet. För att nå trovärdighet är frågorna relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar. Källorna i arbetet är utvalda så att 

de är relevanta till undersökningens syfte. Även frågorna som ställdes till 

barnen i fokussamtalen utgår från undersökningens syfte och frågeställningar. 

Tillförlitlighet: Denscombe (2009) påvisar vikten av tillförlitlighet i tilltänkta 

studier. Genom att den som ansvarar för fokussamtalet är påläst inom 

undersökningsområde samt att informanterna är väl förberedda och svarar så 

gott de kan ökar tillförlitligheten. Dimenäs (2014) beskriver hur de personliga 

åsikterna kan påverka informanternas svar, det är av vikt att den som leder 

samtalet har en neutral ståndpunkt och inte påverkar svaren. För att 

fokussamtalet ska vara tillförlitlig ska barnens svar vara i fokus och inte 

forskarens åsikter. Tillförlitligheten kan även stärkas av antal barn man 

samtalat med och av vilken information som har getts ut menar Denscombe 

(2009). Som forskare var det självklart att undersökningens valda ämne skulle 

vara påläst innan fokussamtalens start. Fokus var på barnens diskussioner och 

svar, de var deras tankar och åsikter som var viktiga. Barnen informerades 

även tydligt om fokussamtalets syfte. 

Överförbarhet:  Med överförbarhet menas att studiens resultat ska kunna 

överföras till liknande undersökningar, Dimenäs (2014). Studiens 

vetenskapliga referenser ska grunda sig på beprövade erfarenheter och 
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sanningar för att kunna göra det överförbart. Barn från endast ett fritidshem 

medverkade vilket bidrog till att forskningsstudien inte blev särskilt 

generaliserbar. Dock kommer studien vara av intresse för de flesta fritidshem 

eftersom barns perspektiv på sociala lärandet i verksamheten är relevant. 

Allwood och Eriksson (2010) beskriver validitet som ett sätt att använda för 

att se om forskningens svar stämmer överens med verkligheten. Validitet kan 

översättas med trovärdighet vid en kvalitativ forskning. Reliabiliteten blir 

enligt Allwood och Eriksson (2010) forskningens pålitlighet. Validiteten 

används för att granska forskningsprocessen. Kan den som granskar metod, 

resultat och analys se om forskningen är trovärdig.  
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7 RESULTAT 

I det följande kapitlet redovisas det empiriska materialet , materialet är hämtat 

från de fokussamtal som har ägt rum på ett fritidshem för årskurs tre och fyra. 

Fem fokussamtal har ägt rum med totalt tjugoen barn. Vid fokussamtalet har 

innebörden av socialt lärande förenklats så att barnen har förstått (se bilaga 

2).Vid sammanställning av resultatet utgick jag från de två frågeställningarna 

samt studiens teorianknytning. 

• I vilka situationer upplever barnen att ett socialt lärande sker och hur 

uppfattar de att det främjar ett relationsskapande med andra barn? 

 

• Hur upplever barnen att lärarna bidrar till ett socialt lärande i olika 

situtioner på fritidshemmet? 

Barnens kommentarer är indelade i grupp 1,2,3,4 och 5. Detta för att förtydliga 

vilket fokussamtal svaren kommer ifrån.  I den första delen kommer barnens 

uppfattningar om fritidshemmet sociala lärande och hur det  ger förutsättningar 

för att utveckla och upprätthålla relationer framställas. I nästa avsnitt lyfts 

barnens uppfattning om  hur de ser på lärarnas roll i det sociala lärandet  

7.1  I vilka situationer upplever barnen att ett socialt lärande 

sker och hur uppfattar de att det främjar ett 

relationsskapande med andra barn? 
De flesta barn förstod inte betydelsen av socialt lärande, därför bröts begreppet 

ner och förenklades så att barnen begrep. Socialt lärande förenklades till hur 

en bra vän ska vara och om barnen får lära sig på fritidshemmet hur de är en 

bra vän bland annat. Om de kan komma på specifika tillfällen där de har lärt 

känna nya barn på fritidshemmet och hur det har skett. De flesta av de 

involverade barnen kunde svara på tillfällen där ett relationsskapande har skett 

och kunde även se att fritidshemmet har bidragit till att de har träffat nya 

vänner.  

7.1.1 Fritidshemmet som en relationsskapande plats 

I många av svaren går det att urskilja att barnen kan se fritidshemmet som en 

arena för att stärka nuvarande relationer men även finna nya. Det upplevs inte 

som några svårigheter för de tillfrågade barnen att börja umgås med för de helt 

nya barnen. Istället tycks det finnas en nyfikenhet hos de flesta barn och en 

vilja att lära känna fler. 

Vi får träffa fyrorna på fritids, de får vi knappt träffa annars, jag 

har blivit vän med några av dem.(Grupp 2) 
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Under höstlovet lärde jag känna några från de andra klasserna 

som jag inte har lärt känna de andra eftermiddagarna efter skolan 

för har jag bara varit med mina klasskompisart.  (Grupp 4) 

Barnen ger en bild av att fritidshemmet öppnar upp för att lära känna nya barn. 

Vid lov så är ibland klasskompisarna inte där vilket bidrar till en del barn väljer 

att söka kontakt med andra barn. Dessa barn kommer från pararellklasserna 

och årskurs fyra. Barnet uttrycker det  positivt att hen fick lära känna nya barn 

och kunde samtidigt reflektera över att hen annars bara är med sina 

klasskompisar. De flesta svar visar en tydlig bild hur fritidshemmet utan att 

skapa en aktivitet bidrar till att barn får möta nya barn och skapa relationer. 

Jag har lärt känna de som inte går i min klass, här på fritids har 

vi mer tid att umgås. (Grupp 3) 

I fokussamtalet kom vi in på en diskussion om barnen hade knytit lika många 

kontakter om de inte hade gått på fritidshemmet. En del svarade att de gick på 

aktiviteter på fritiden där de träffade några från skolan. Men många var 

överens om att även fritidshemmet som verksamhet ger möjligheter till att 

umgås. Ibland kunde det vara svårt att följa med någon hem och då var det 

bättre att stanna kvar på fritids och leka uttryckte några. Samtidigt som vissa 

längtade tills de fick gå hem själva.  

7.1.2 Relationsskapande i aktiviteten  

Barnen tillfrågades om de kunde se att de skapar eller förstärker relationer i 

specifika situationer. Det kändes som barnen inte hade reflekterat så mycket 

över det tidigare. Men de flesta fann ändå en förmåga att plocka fram flera 

olika situationer där utvecklat sitt lärande och sina relationer.  

Käpphästarna samlar oss hästintresserade, X i fyran har jag 

träffat genom käpphästarna. (Grupp 3) 

X har jag lärt känna i legorummet, han älskar lego och jag med, 

innan har jag knappt pratat med honom. (Grupp 1) 

I barnens svar framkommer det att relationsskapandet sker oftast kring olika 

aktiviteter som lärarna har skapat åt barnen. Dessa kan liknas med 

praktikgemenskaper som har nämnst tidigare och syftar på att många samlas 

runt något som de har ett gemensamt intresse kring.  Det verkar som barnen 

känner en tillhörighet i stallet då de flesta säger att de gillar att vara där och 

träffa andra. Käpphäststallet startades upp nu under våren och har lockat 

många barn.  

 

X hjälpte mig att sy en kudde i pysselrummet ute i köket. (Grupp 

5) 
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Det verkar som barnen upplever det lättare att söka kontakt med andra när de 

har ett gemensamt intresse som de kan samtala om. I fokussamtalen dyker 

käpphäststallet upp flera gånger och de kan synliggöra flera olika sociala 

förmågor som tränas där. Legorummet och pysselrummet som fanns under 

höstterminen verkade ge barnen en känsla av tillhörighet och ett lärande av 

varandra om man ser till deras svar.  Aktiviteter har lärarna skapat utifrån 

barnens intresse. Dessa aktiviter får barnen sedan styra med själva, genom att 

ge förslag på material som de vill ha, om de vill anordna till exempel en tävling 

eller utveckla aktiviteten. 

7.1.3 Socialt lärande sker i situationer  

Under denna rubrik presenteras de svar barnen gav utifrån frågan om de kunde 

finna tillfällen då de lär sig olika förmågor tillsammans med sina vänner. De 

flesta barn nämnde att de lär sig hur man är en bra kompis och att de lär sig 

samarbeta bland annat. Nergående svar visar hur barnens ansvarstagande 

tränas och hur gemenskap och hur de finner ett samspel med varandra där de 

delegerar ut sysslor. 

I käpphäststallet kan vi prata om allt möjligt och det är så kul för 

vi får bestämma hur det ska se ut och om vi ska ha 

tävlingar.(Grupp 3) 

X är vaktmästare och hovslagare i käpphäststallet.             

(Grupp 3) 

Jag brukar se till så att det är rent och att hästarna har mat. 

(Grupp 3) 

Det framkommer att käpphäststallet är populärt hos både killar och tjejer och 

att det finns flera olika sysslor som tränar barnen på att ta ansvar, samspela 

och samarbeta. Genom samtalen kommer barnen på flera olika saker som sker 

ur ett lärande perspektiv, det känns som lärandet synliggörs under 

fokussamtalet. Några av barnen uttrycker att det inte har tänkt på det förrens 

nu att det faktiskt sker ett lärande i käpphäststallet. De är påtagligt glada över 

att de har en plats där fantasin och sin intresse kan få utlopp, samtidigt som 

nya vänskapsrelationer har knytits an. Jag frågar om det är bara käpphäststallet 

som aktivitet som bidrar till dessa faktorer. Några svarar då att innan 

käpphäststallet satt de mycket i pysselrummet och sydde eller skapade fritt 

med det material som låg framme och att de där kunde prata med varandra. De 

hjälpte även varandra att sy ibland eftersom några hade inte börjat på syslöjden 

än. Fotbollsplanen, legorummet och de olika spelen som fritidshemmet 

erbjuder nämner en del också är ställen där de kommunicera och lär av 

varandra. 
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Jag brukar hänga vid biljardbordet på eftermiddagen och där blir 

det ofta lite snicksnack med dem jag spelar med, ibland kan det 

vara några jag inte brukar vara med. (Grupp 2) 

Ibland så bakar vi och då har ni satt ihop oss med några som vi 

inte brukar vara med, då får vi öva på att prata och samarbeta, 

jag tycker inte det är så jobbigt. (Grupp 5) 

Det behöver inte vara ett käpphäststall för att utveckla relationerna och lära sig 

de sociala reglerna enligt barnen. Vid biljardbordet upplever ett barn att den 

får träna på att kommunicera och träffa nya barn. Barnet verkar inte se det som 

ett problem att ibland möta någon som hen inte känner så bra. För barnet verkar 

det som en plats där det är avslappnat att samtala. Bakningen som sker ibland 

på fritidshemmet har nämnts av ett par stycken. Även där verkar det inte vara 

några problem att möta barn som de inte känner så bra, utan de kan se det som 

ett tillfälle att lära känna varandra. Många barn nämner samarbete som viktigt 

och att det sker de flesta situationer, oavsett om det är styrd tid eller fri tid. 

7.1.4 Analys  

Av barnens svar tycks fritidshemmet vara en social arena för de flesta, både 

genom planerade aktiviteter men även i den fria tiden. Miljön på fritidshemmet 

verkar locka barnen till att göra saker gemensamt. Barnen visar även tecken 

på medvetenhet om vad både de styrda och fria aktiviteterna bidrar till, några 

nämner samarbete, kommunikation och gemenskap. Fritidshemmets fria tid 

har ett syfte och det är att ge barnen möjlighet att på egen hand skapa och 

upprätthålla goda relationer, lära sig samspela med andra. Fritidshemmet ska 

erbjuda ett socialt lärande framhåller Skolverket (2011), vilket kan ske i den 

fria tiden men även i den styrda tiden. Lundgren och Säljö (2012) beskrivning 

av den sociokulturella teorin visar att barnet är i behov att möta andra 

människor i olika aktiviteter, det ses som livsviktigt. Det är i mötet med andra 

som barnet skapar sin identitet. Den sociokulturella teorin ansåg även att det 

är i mötet som barnet lär sig samspela samt känna samhörighet (Lundgren och 

Säljö,2012). Utifrån barnens perspektiv visar det att fritidshemmet samlar 

många barn kring olika intressen, till exempel käpphäststallet, legorummet och 

fotbollsplanen. Dessa aktiviteter som fritidshemmet erbjuder skulle Lave och 

Wenger (1991) kalla för praktikgemenskaper. De är skapade utifrån barnens 

intresse och det verkar funnits en medvetenhet hos lärarna att dessa aktiviteter 

skulle locka många barn. Utifrån resultatet så bidrar även dessa aktiviteter till 

gemenskap, interaktion och samspel. Dessa aktiviteter syftar även på att 

barnen själva ska roa sig och utveckla aktiviteten. I praktikgemenskaperna går 

det att finna det situerade lärandet. Det uppstår situationer i 

praktikgemenskaperna som ger barnen social kunskap och utveckling. Några 

exempel på det situerade lärandet som syns i resultatet är ansvarstagandet som 

de nämner i käpphäststallet, relationsskapandet som sker i legorummet och 

kommunikation som utvecklas vid biljardbordet. För barnen blir lärandet 

tydligast i aktiviteterna men precis som Lave och Wenger (1991) så sker det i 
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alla situationer där mötet med andra sker. I fritidshemmet skulle det kunna 

vara vid mellanmålet, vid stormötet som barnen är delaktiga i, på vägen till 

fritidshemmet. Barnen lär sig i situationer och de måste möta olika situationer 

för att få kunskap och utvecklas (Lave och Wenger,1991).  

Barnen som uttrycker att det inte är jobbigt att ta kontakt med nya barn kan 

vara sociala i sitt naturliga jag eller har de utvecklat sitt sociala i de ständiga 

situationerna där mötet med andra sker påvisar Lave och Wenger (1991). Ett 

barn som inte utmanas i att möta andra i sociala samspel kommer inte kunna 

utveckla sin sociala kompetens menar den sociokulturella teorin. Barn som 

tillbringar sin tid på fritidshemmet har svårt att undkomma det sociala lärandet 

eftersom det sker ständigt, både i praktikgemenskaperna men även i de 

vardagliga situationerna (Lave och Wenger,1991). Barn som har det svårt 

socialt bör vistas på fritidshemmet anser Dahl (2011) eftersom det ständigt 

sker ett socialt utbyte där. De som har det svårt socialt behöver förmodligen 

extra vägledning av lärarna i fritidshemmets som oftast innehar god social 

kompetens.  

7.2 Hur upplever barnen att lärarna bidrar till ett socialt lärande 

i olika situtioner på fritidshemmet? 
För att ta reda på vart barnen upplever att det sociala lärandet sker och hur det 

främjar ett relationsskapande är även barnens upplevelser om vad lärarna gör 

för dem viktig. Om de kan synliggöra lärarnas arbete med det sociala lärandet. 

7.2.1 Lärarnas fostransuppdrag 

Barnen tillfrågades vid fokussamtalen om de kunde komma på specifika 

tillfällen då lärarna fostrar de hur en bra vän är och vad som är rätt och fel. 

Även om de kunde synliggöra tillfällen då lärarna har skapat tillfällen för 

relationsskapande mellan barnen. Ett tydligt fostranstillfälle som flera barn 

nämner under fokussamtalen är lärarnas tillrättavisande som oftast sker när 

barnen behandlar någon illa eller bryter mot fritidshemmets regler.  

Vid mellis kan man sitta och snacka med varandra, men ibland 

kan lärarna gå in och säga till om vi säger fula saker eller om vi 

pratar för högt. (Grupp 1) 

När vi säger något dumt så är lärarna snabba på att säga till oss 

att det där var inte snällt.(Grupp 4) 

Det upplevs från barnens sida att det är bra att lärarna tillrättarvisar när ett 

annat barn säger elaka saker eller gör en handling som inte är acceptabel. En 

del barn uttrycker att det kan vara lite tjatigt ibland men de har samtidigt en 

förståelse varför lärarna agerar.  Tillrättavisandet är det som framgår tydligast 

när frågor om hur lärarna lär ut hur man ska vara en bra kamrat. Barnen får 

följdfrågor på lärarnas roll i det sociala lärandet på fritidshemmet vilket leder 

in på ansvar och aktiviter som lärarna har skapat för barnen. 
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7.2.2 Lärarna skapar förutsättningar för barnen 

Det känns som det är först under dessa fokussamtal som barnen för första 

gången reflekterar över fritidshemmet som en plats där fostran och 

vänskapsrelationer skapas. Efter lite betänketid hos de flesta barnen kan de 

finna aktiviter och miljöer som lärarna har byggt upp för dem. Det har varit 

fokus på ge barnen ansvar under året på fritidshemmet eftersom de flesta slutar 

till sommaren. Barnen har själva fått logga in/ut och skrivit upp sig när de har 

lånat bollar etc. Vid stormöten har barnen fått lyfta tankar och idéer. Men 

barnen nämner andra sätt ansvarstagandet kommer in. 

Jag har inte tänkt så mycket på vad de gör för oss men nu 

kommer jag på att de ger oss mer ansvar, vi börjar bli gamla nu, 

snart slutar jag på fritids. (Grupp 2) 

När man pratar om en konflikt med en lärare så kan dem säga 

gör så här i stället eller nästa gång tänk såhär, typ hjälper oss. 

(Grupp 5) 

Ansvarstagandet kan några av barnen se i att de själva får lösa konflikterna. 

Det verkar som det sker intriger mer eller mindre varje dag mellan vissa. 

Samtidigt som barnen svarar att de oftast få lösa konflikterna själva känns det 

som de vet att lärarna finns där som stöttning. Barnen uttrycker inte att lärarna 

inte har tid med dem utan tvärtom. Om det är stora konflikter så hjälper lärarna 

till att lösa konflikten.  

Jag vet ett sätt där lärarna får oss att lära känna varandra bättre, 

typ nu när de har gett oss ett käpphäststall eller när vi får baka 

och måla ihop. (Grupp 5) 

En del av barnen nämner även att de får komma med egna idéer till fritids, till 

exempel i käpphäststallet som nämnt ovan. Men i de svaren är de inte så 

medvetna om att det också är en form av ansvar som lärarna ger dem. De börjar 

bli stora nu och ska inom snar framtid klara sig på egen hand efter skoltid Men 

även om de börjar bli stora är det många som uttrycker glädje i att lärarna är 

med i deras aktiviteter och att de visa stöttning och trygghet vid behov.  

7.2.3 Lärarnas delaktighet i aktiviteterna 

Några barn uttrycker att lärarna ibland spelar spel med dem eller läser sagor. 

De ger även indikationer på att det är uppskattat och att det inte är jobbigt att 

läraren är med. 

Det är kul när lärarna är med i leken. (Grupp 4) 

Vi brukar spela spel med lärarna på morgonen och då har man 

lärt känna de mer.(Grupp 3) 

Lärarna verkar utifrån barnens svar vara med i lekar och aktiviteter vilket visar 

sig vara uppskattat. Några reflekterar över att de kan vara ett sätt för de att lära 
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sig hur vuxna är.  De verkar nyfikna och intresserade av att lära känna lärarna 

och har funnit ett sätt, genom att spela eller leka med lärarna. Det skiljer sig 

inte så mycket mellan könen utan det är överlag en positiv syn på lärarnas 

delaktighet. De flesta barn uppskattar och känner en trygghet när lärarna är 

närvarande i leken. Några diskuterar att ibland spelar lärarna biljard med de 

och det har bidragit till att de kan reglerna i biljard.  

7.2.4 Viktigt att synliggöra fritidshemmets sociala lärande 

Samtidigt som många av barnen kan finna tillfällen då lärarna har skapat 

förutsättningar för ett socialt lärande och ett främjande av relationsskapande 

är det några få barn som inte kan synliggöra varken vad de lär sig på 

fritidshemmet eller vad lärarnas roll är.  

Jag kan inte komma på något, det är lättare att komma på något 

som jag lär mig i skolan. (Grupp 4) 

Uppfattningen jag får är att det är svårt att finna ett lärande på fritidshemmet 

eftersom det inte är lektioner och teori inblandat. Barnet verkar se 

fritidshemmet som en fri plats utan skolans teoretiska delar. Det sociala 

lärandet ses säkert inte som ett lärande som till exempel matematik eller 

svenska gör. Fritidshemmet saknar kanske brist i att synliggöra barnens 

lärande. För att göra fritidshemstiden meningsfull och lärorik behövs ett 

synliggörande för att barn ska få upp ögonen och se vilka möjligheter 

fritidshemmet skapar för dem. Under fokussamtalet fick de barn som hade 

svårt att komma på situationer där de har lärt sig sociala aspekter och vad 

lärarnas roll är ta del av vad de andra svarade vilket bidrog till att de fick upp 

ögonen lite. De hade inte sett att de kunde vara ett lärande, de hade mest sett 

aktiviteterna som roliga. 

7.2.5 Analys 

Resulattet visar utifrån ett barns perspektiv att   lärarnas roll är betydande i det 

sociala lärandet. De är medvetna om varför lärarna ingriper och talar om vad 

som är rätt och fel i situationer där det har varit olämpligt eller elakt språkbruk. 

Lärarna gör det för vi ska lära oss säger ett av barnen. Fritidshemmet har som 

nämnt tidigare ett fostransuppdrag, där lärarna ska fostra barnen till 

demokratiska medborgare. Genom tillrättavisande och gestalning . Några av 

barnen är inne på att det skulle bli kaos om lärarna inte agerade i situationer 

där barnen hamnar i konflikter. Situerat lärande kan ses i både tillrättavisandet 

av lärarna men även i gestalningen (Lave och Wenger, 1991). Det kan vara i 

rollspel eller genom det som barnen tar upp, att de själva får lösa konflikter.  

Detta gör att barnen blir involverade istället för att bli tillsagda vad som är rätt 

och fel. Genom att agera i en situation lär sig barnen (Lave och Wenger, 1991).  

Några av barnen nämner att det är roligt när lärarna deltar i aktiviter 

tillsammans med barnen. Deltagandet från lärarnas sida  kan bidra till en 

gestalning hur man ska vara. Det upplevs inte som lärarna är tillrättavisande 
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på ett tydligt sätt när barnen diskuterar deras delaktighet i aktiviteterna. Det 

sker förmodligen utan att barnen är medvetna om det.  Säljö och Lundgren 

(2012) menar att det sociala lärandet inte alltid är synligt eftersom de sker hela 

tiden i alla situationer. Resultatet visar även att barnen kan se att lärarna skapar 

praktikgemenskaper utifrån deras intressen.  Enligt Dahl (2011) visar det på 

kompetenta lärare som ser till barnens bästa utifrån en kunskaps och 

utvecklingssyn.Kompetenta lärare kan se att praktikgemenskaperna kommer 

att bidra med ett socialt lärande till barnen (Dahl 2011). Samtidigt visar några 

av barnens svar att lärarna har en förmåga att fånga upp ett situerat lärande 

utanför praktikgemenskaperna vid flera tillfällen, till exempel genoma sitta 

och spela tillsammans med barnen. I diskussionerna med barnen upplevs det 

även att lärarna finns där och stöttar vid behov vilket Lundström (2008) 

innebär att barnen kan känna sig trygga och vågar delta i fritidshemmet sociala 

verksamhet. Delaktighet och trygghet är viktiga dimensioner för att känna 

tillhörighet i aktiviteterna Dahl (2011). 

Resultatet visar öven vikten av att synliggöra det sociala lärandet. En del barn 

ser skolan som ett lärandetillfälle men inte fritidshemmet eftersom där är det 

ingen teori utan praktik. Synliggöra lärandet kan vara enkelt, till exempel 

berätta efter en aktivitet vad de har övat på,det är bra för barnet utifrån en 

utvecklingsaspekt (Imsen,2006). Lärarna skulle behöva bli bättre på att 

synliggöra lärandet för barnen för att de ska känna meningsfullhet rent 

kunskapsmässigt (Melin,2013). I fokussamtalen  har  de flesta barn ändå 

kunnat se tillfällen som lärarna har skapat åt dem.Tillfällen där lärarna har 

tränat deras ansvarstagande, självständighet och relationsskapande. Det 

situaerande lärandet hade menat att lärande hade skapat situationer där barnen 

får möta andra och sig själv för att utveckas socialt. Men för att det situerade 

lärandet ska sätta sig i barnen kunskapsprocess är synliggörandet viktigt (Lave 

och Wenger,1991). 
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8 DISKUSSION 

Det självständiga arbetet har riktat in sig på vart barn upplever att det sociala 

lärandet sker  och hur det bidrar till att skapa och upprättahålla relationer i 

fritidshemmet. Det har även riktat in sig på barnens syn på lärarnas roll i det 

sociala lärandet. En kartläggning av barnes upplevelse har gjorts med hjälp av 

fokussamtal. Fokussamtalen gav relevant material som svararde på 

undersökningens syfte. Det sociokulturella perspektivet har använts som 

teoretiskt utgångspunkt därav även begreppen praktikgemenskaper och 

situerat lärande.  

 De flesta barn visar i undersökningen en medvetenhet kring vart det sociala 

lärandet sker på fritidshemmet. De uttrycker hur fritidshemmet har gett de 

möjligheter till att skapa nya relationer samt utveckla och stärka de befintliga. 

Barnen visar även i sina svar att fritidshemmet öppnar upp för ansvarstagande, 

samarbete och utveckling av deras sociala kompetens. De upplever även ett 

fostrans uppdrag från lärarna genom tillrättavisande och stundtals gestaltning. 

För att förtydliga diskussionen använder jag mig av rubriker. I den första delen 

diskuteras barnens syn på det sociala lärandet och dess påverkan på relationer 

kopplat till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. I sista delen 

diskuteras barnens syn på lärarnas roll, även där kopplas tidigare forskning 

samt teori in. 

8.1 Det sociala lärandet sker i relationerna 
Tidigare forskning inom det sociala lärandet på fritidshemmet som tas upp i 

tidigare kapitel överensstämmer till stora delar barnens svar och upplevelse. 

Kolbrún (2012) framhåller fritidshemmet som en social arena där barnen kan 

mötas och utvecklas rent socialt. Detta förtydligar Jonsson (2018) genom att 

beskriva att fritidshemmet ska skapa möjligheter för barnen där de kan möta 

andra och utveckla sin sociala kompetens. I mötet med andra menar Findlay, 

Girardi och Coplan (2006) att normer och värderingar utvecklas, barnet lär sig 

att läsa av vad som är rätt och fel. Detta är vad fritidshemmet ska erbjuda men 

om barnen ser det arbetet  är inte en självklarthet.Genom att analysera barnens 

svar  med hjälp av den fenemenografiska analysmodellen fann jag likheter med 

den tidigare forskningen. Att de flesta barn lär sig i mötet med andra.  De flesta 

barn svarar med att de är delaktiga i olika lekar och aktiviteter. De visar även 

bild av att fritidshemmet har bidragit till många nya relationer. De kan även 

finna olika aspekter av lärande i aktiviteterna så som ansvar,samarbete och 

kommunikation.  

Några av barnen kan se lärandet i olika situationer och aktiviteter medan andra 

ser det sociala lärandet endast i lärarnas tillrättvisande. Fritidshemmet som har 

använts i denna undersökning har många fria aktiviter och de 

praktikgemenskaper som skapast har som syfte att barnen ska vara 

självgående. Detta kan bidra till att vissa elever har svårt med att finna tillfällen 

då det sociala lärandet lärs ut. Det kan vara som Dahl (2011) beskriver att vissa 
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barn behöver ha lärandet synligt för att förstå.. Dahl (2011) påvisar att tanken 

med styrda aktiviter är god och att det skapar gemenskap. Men hon lyfter 

samtidigt att dessa aspekter även kan ske i den fria leken. De barn som 

efterfrågar fler styrda aktivter kan enligt Melin (2013) ha svårigheter med att 

söka kontakt med andra barn.  

I de tillfrågade barnens svar upplevs det dock inte som några svårigheter att ta 

kontakt med andra barn. Detta kan bero på att skolan och fritidshemmet har 

skapat möjligheter för barnen att möta varandra i olika situationer samt att 

lärarna inger trygghet hos barnen. Det finns förmodligen barn som anser att 

mötet med andra är påfrestande även fast det sker ständigt. Varför det är så går 

inte att förklara utan vidare undersökning, det kan finnas flera skäl menar 

Ihrskog (2006). Det enda skolan och fritidshemmet kan bidra med är att visa 

stöttning och fortsätta skapa ett socialt lärande för dessa barn. Tron på att barn 

som inte utsätts för möten i olika situationer inte kan utvecklas socialt behåller 

Lave och Wenger (1991). Fritidshemmet bör dock ge barn som behöver vara 

ensamma möjlighet till det, genom lugna rum eller ytor. För visst är det så att 

det socialt kompetenta barnen behöver andrum och bara vara för sig själva 

ibland. Samtidigt beskriver Håkansson (2013) svårigheter med att erbjuda 

detta till barnen på flera fritidshem eftersom lokalerna oftast är väldigt små 

med tanke på antal barn. Skolverkets allmänna råd (2014) är medveten om det 

som Håkansson (2013) diskuterar. Fritidshemmet som har använts i 

undersökningen har stora lokaler vilket ger barnen möjlighet att skapa 

interaktion med andra men samtidigt vara för sig själva. Ett fritidshem med 

stora lokaler har även möjlighet till att skapa fler möjligheter där olika 

praktikgemenskaper ryms. Även andra rum som syftar på ett socialt lärande, 

några barn nämner legorummet eller lässoffan. Lugna rummet är populärt för 

där menar barnen att de kan prata ostört utan en vuxen samtidigt som de bara 

kan vara. Dahl (2014) tar upp att barn kan bli hämmade i sitt sociala lärande 

när de känner sig övervakade 

8.2 Aktivteterna kan ses som praktikgemenskaper 
Precis som Dahl (2011) nämner kan praktikgemenskaper vara  styrda aktiviter 

där lärarna kan vara delatkiga men behöver inte.  En del barn ger en 

indikationer på att deras fritidshem skapar många praktikgemenskaper och att 

det är där ett lärande sker. De visar att ett ansvarstagande sker genom att ge 

varandra roller eller uppgifter. Lave och Wenger (1991) presentera som nämnt 

tidigare praktikgemenskaper som platser, intressen och saker som lockar 

många deltagare och där de tillsammans kan få ett socialt utbyte. Många av 

barnen nämner käpphästallet, legorummet och fotbollsplanen som platser där 

de har lärt känna nya barn. Men även fått lära sig kommunicera och samarbeta 

bl.a. Hundeides (2003) tankar om att människan alltid har sökt efter 

gemensamhet visar sig tydligt i de flesta av barnens svar. Den sociokulturella 

teori styrker idén om att människan lär sig i gemenskapen och mötet med andra 

människor (Lundgren och Säljö,2012). Dahl (2011) visar i de olika 
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dimensionerna att barnen behöver inneha vissa kompetenser för att kunna söka 

sig till de praktikgemenskaper som fritidshemmet erbjuder. För att barnen ska 

delta i till exempel käpphäststallet och få en chans att utveckla sitt sociala 

lärande och relationsskapande behövs flera aspekter. En känsla av tillhörighet, 

att barnet känner sig välkommen av den aktiva gruppen som är i 

praktikgemenskapen (Dahl,2011). Men även ett intresse av aktiviteten. Barnen 

behöver en föreställning och då syftar Dahl (2011) på barnets egna 

föreställning om sig själv i omvärlden. Utan en föreställning har barnet svårt 

att förstå omvärlden och förmodligen inte ta till sig det sociala lärandet som 

sker i aktiviteten. Barnet behöver även visa anpassning, visa förståelse och ta 

hänsyn gentemot de andra deltagarna. Om inte barnet har en förmåga att 

använda sig av dessa tre dimensioner kan barnet uteslutas ur 

praktikgemenskapen.Lave och Wenger (1991) förtydligar dock att 

praktikgemenskaperna kan bidra till att barnen utvecklar dessa förmågor under 

tidens gång. Dessa egenskaper kan finnas hos barnet naturligt men de kan även 

utvecklas utanför praktikgemenskaperna.  

Praktikgemenskaper kan finnas överallt på ett fritidshem liksom det situerade 

lärandet som Vygotskijs sociokulutrella teori påvisar. Lärandet sker i 

situationer ständigt. Aspelin och Person (2011) samt Jensen (2013) är överens 

om att skolan och framförallt fritidshemmet skapar situationer ständigt där 

barnet möter varandra och ett lärande utbyts.  Precis som Lave och Wenger 

(1991) beskriver så sker ett situerat lärande i mötet med andra människor och 

att skolan är en sådan plats. I möten med andra barn och vuxna sker det en 

interaktion. Fritidshemmet uppdrag enligt Skolverket (2011) ska fånga upp 

dessa situationer men även ge möjligheter till nya. Genom att skapa situationer 

som kan vara allt från praktikgemenskaper till samtal vid mellanmålet 

utvecklar barnets sociala utveckling menar Pihlgren (2011).  Socialt lärande 

utvecklas inte om det sker objektivt utan det är beroende av situationer och 

sammanhang  (Lave och Wenger ,1991). Primakova (2010) stärker detta 

påstående genom att beskriva hur den sociala kompetensen utvecklas i de olika 

mötena med andra människor. 

8.3 Lärarna ger möjligheter 
De flesta av barnen upplever att lärarnas roll är att fostra, men att de även finns 

till för att göra fritidshemstiden rolig och lärorik. Fostran menar barnen 

tydligast syns genom lärarnas tillrättavisande om vad som är rätt och fel, om 

barnen använder ovårdat språk eller är elaka mot varandra. Resultatet visar 

även att några av barnen är medvetna om att de snart ska klara sig på egen 

hand och lärarna förbereder de för detta. Genom ansvar i olika aktiviteter, 

inlogg/utlogg och vid stormöten får barnen möjlighet att öva på att ta ansvar 

för sig själva men även för varandra. Lärarna ska precis som Holmberg (2018) 

skapa möjligheter där barnen fostras till att fungera i samhället. De ska ge 

barnen möjligheter att utveckla barnens sociala lärande. Detta genom att fostra 

barnen genom gestaltning av de demokratiska värdena men även ge barnen 
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möjlighet att socialisera sig med andra barn. Det är ett betydelsefullt sätt för 

barnen att fästa den sociala kunskapen. Lärarna har skapat miljöer och 

aktiveter för barnen där de på egen hand får söka kontakt med andra barn. 

Detta är nyttigt för barnet, att det på egen hand får söka upp kontakter och lära 

sig samspela med andra i olika situation (Lave och Wenger, 1991). Men 

lärarna behöver finnas nära till hands för att visa stöttning och trygghet 

framhäver Dahl (2014). Det kan ske genom övervakning som tagits upp under 

tidigare kapitel men även genom att lärarna visar tydligt i sin ledarroll att hen 

finns där. 

Barnens uppfattningar om att lärarna ofta tillrättavisar dem kan bero på att de 

använder sig av övervakning beskriver Dahl (2014). Övervakning i en positiv 

bemärkelse där lärarna har ögon och öron öppna ifall något skulle inträffa. 

Genom övervakning kan även ett lärande sker betonar Ihrskog (2006), om 

lärarna är tillräckligt uppmärksamma i en situation kan de skapa ett 

lärandetillfälle. Antingen genom att tillrättavisa rätt och fel, eller utmana 

barnet i en diskussion som bidrar till utveckling. Lärarnas förmåga att 

tillrättavisa för ett fostrande syfte kan ses som ett situerat lärande. Eftersom 

det ett lärande sker i en situation 

Barnen ska ses som aktiva aktörer i sina egna sociala lärprocesser och lärarna 

ska finnas där för att ge möjligheter till att skapa och utveckla dem (Holmberg, 

2018). Det kan vara nödvändigt att närma sig barns perspektiv som lärare för 

att ta reda på hur de fungerar ihop med andra anser Johansson (2003). Det kan 

även vara nödvändigt ställningstagande när lärarna ska skapa aktiviteter och 

miljöer utifrån barnens intresse förtydligar Sommer, Pramling och Hundeide 

(2011). Barnen kan kanske skapa sociala lärprocesser men inte utveckla dem 

om inte lärarna skapar möjligheter (Sommer, Pramling och Hundeide, 2011). 

Resultatet visar att barnen ser att lärarna skapar aktiviteter där de får lära sig 

samarbeta, kommunicera och ta ansvar bland annat. De kan även i svaren visa 

medvetenhet att detta sker i relationerna. Käpphäststallet har skapats eftersom 

lärarna har sett att det finns ett stort intresse hos barnen. Lärarna kanske inte 

benämner käpphäststallet som en praktikgemenskap. Men utifrån teorin om 

praktikgemenskaper ser man flera komponenter som överensstämmer med 

käpphäststallet. Lärarna har utgått från barnens intresse, många samlas runt 

aktiviteten oavsett kön. Det sociala i aktiviteten bidrar till förstärkning i 

relationer och barnen får öva på hur samspel med andra fungerar.  

För att alla barn ska kunna se fritidshemmet som en meningsfull och 

livsnödvändig verksamhet bör lärarna synliggöra lärandet för barnen. 

Resultatet visar att det sker viktiga situationer på fritidshemmet där ett socialt 

lärande sker och relationer skapas. Det är en livsviktig kunskap som präglar 

barnen. Lärarna bör vara stolta över sitt sätt att skapa möjligheter där barnen 

får träna och utveckla dessa faktorer.  
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8.4 Metoddiskussion 
Den kritiska granskningen av den valda metoden visar att forskares erfarenhet 

har betydelse vid intervjuer och fokussamtal. Forskare som är vana vid 

intervjuer har lättare att förbise intervjuguide och annat dylikt eftersom de är 

så pass pålästa (Dimenäs,2014). Fördelen blir att det är lättare att utveckla och 

utmana informanterna i deras svar. Vid granskning av frågorna och barnens 

svar uppmärksammades liknelser, flera frågor mynnade ut i samma svar. 

Samtidigt som det relevanta materialet som samlades var användbart till 

undersökningens syfte. Dimenäs (2014) och Denscombe (2011) diskuterar 

båda samtalets tid, barn tappar snabbt fokus om inte deras uppmärksamhet 

fångas upp. Fokussamtalens tider som var runt 15-25 minuter kändes lämpliga 

för barnen som deltog. Genom att ge barnen möjlighet med en aktivitet när en 

intervju eller fokussamtal äger rum ger en avslappnad stämning  

(Dimenäs,2014). Samtalet blir lättsamt och att det sker en ljudupptagning 

glöms oftast bort efter en liten stund. Dimenäs (2014) beskriver även att det 

kan finnas för och nackdelar med att ha en relation till barnen. Fördelen är 

oftast att barnen känner sig trygga med att bli intervjuade av en person som de 

känner. Nackdelen kan vara att den som intervjuar inte går in med ett öppet 

sinne när den tolkar och analyserar barnens svar utan ser på svaren utifrån den 

tidigare information och uppfattning den har av barnet (Dimenäs,2014).  

Själv ansvarig för ett fokussamtal kan bli problematisk i den bemärkelse att 

allt som sägs där och då inte kan analyserar på plats. Ljudupptagningen är till 

stor hjälp eftersom det inte finns möjlighet till att dokumentera för hand. Men 

som nämnt tidigare kan även ljudupptagning vara problematiskt 

(Denscombe,2011). Ljudet kan bli otydligt och bullrigt. 

Vid vidare granskning av det inkomna materialet så kommer undersökningens 

syfte fram. Men jag kan även såhär i efterhand se att fler involverade 

fritidshem hade gjort undersökningen mer generaliserbar. Fokussamtal med 

olika barn från olika fritidshemsavdelningar och skolor hade gett en mer bredd 

i svaren, men det hade behövts mer tid vid en sådan undersökning. Om 

metodvalet hade fallit på endast observation hade barnens perspektiv inte 

kommit fram. Ett barnperspektiv hade tagits vilket hade bidragit till att ett 

antagande om barns tankar och åsikter. Observation hade dock varit möjligt 

att kombinera med fokussamtalen för att följa upp barnens svar. 

Fokussamtalen valdes för att barnen skulle känna sig mer öppna att våga 

diskutera. I intervjuer där det oftast är informanten och intervjuaren kan det 

ibland bli svårt att slappna av. Fördelen med intervjuer kan vara att barnen är 

inte kan ta efter varandras svar, utan det blir deras egna tankar och åsikter som 

lyfts. I fokussamtalen med barnen upplevdes dock inte som att de tog efter 

varandra i sina svar.   
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8.5 Pedagogiska implikationer 
Mina förhoppningar efter genomförd studie är att alla inom skolvärlden samt 

vårdnadshavare tar till sig fritidshemmets oerhört betydelsefulla undervisning. 

Denna studie synliggör hur ett fritidshem kan arbeta för att stärka barnen i 

deras sociala utveckling. Det är inte bara en plats i väntan på att få gå hem utan 

en plats för livsnödvändig kunskap som behövs för att barnen så småningom 

ska växa upp och bli demokratiska medborgare i vårt samhälle. Mina 

förhoppningar är även att lärarna i fritidshem ser vikten i att synliggöra 

lärandet för barnen, för att de ska finna en meningsfullhet i sin tid på 

fritidshemmet. För det är något jag kommer arbeta aktivt för i mitt kommande 

yrke som lärare i fritidshem. 

9 VIDARE FORSKNING 

Fokus i denna undersökning har varit barnens perspektiv i vilka situationer ett 

socialt lärande sker och hur det främjar relationsskapandet med andra barn. 

Fokus har även varit på barnens syn på lärarnas roll i fritidshemmet. Vidare 

forskning hade varit intressant, framförallt att göra undersökningen mer 

generaliserbar. Använda sig av fler fritidshem som har olika förutsättningar 

det gäller lokaler, personaltäthet etc. Det hade även varit av intresse att 

använda sig av yngre barn och ställa dessa svar mot de äldre barnens. Detta 

hade förmodligen gett en djupare insikt och en variation i barnet syn på det 

sociala lärandet och dess påverkan på relationer.  

Det som hade varit ytterligare intressant hade varit ställa lärarnas svar mot 

barnens och se om de uppfattar fritidshemmets undervisning annorlunda. 
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Bilaga 1- Missivbrev 
 

Information om deltagande i en undersökning 

 

Härmed tillfrågas du som vårdnadshavare att godkänna barnets medverkan i 

en undersökning som har i syfte att ta reda på barnens perspektiv på det sociala 

lärandet i fritidshemmet. Det sociala lärandet definieras som ett lärande där 

barnen får kunskap om hur de ska interagera och skapa relationer med andra 

barn och vuxna.  

Jag heter Wilma Sabel Ankerhult och är lärarstudent vid linnéuniversitet i 

Kalmar. Jag ska under vårterminen 2019 skriva mitt examensarbete och för att 

kunna fullfölja syftet med arbetet behöver jag ditt barns tankar och åsikter.  

För att genomföra min undersökning kommer jag att intervjua barn som vistas 

på fritidshemmet om vad de har för syn på det sociala lärandet. Intervjuerna 

kommer att dokumenteras skriftligt och ljudinspelning kommer att ske. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Barnen kan när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering. Ingen mer än jag kommer att lyssna på 

inspelningarna. Direkt efter att mitt examensarbete har blivit godkänt kommer 

dessa att raderas. Intervjuerna kommer ske i grupp och beräknas ta 20-40 

minuter. 

Student    Handledare 

Wilma Sabel Ankerhult   Anna Lilius 

ws222br@student.lnu.se   anna.lilius@lnu.se 

076-0289896  

Jag/vi har tagit del av informationen  

 ▢ Tillåter att mitt/mina barn deltar i intervjustudien  

 ▢Tillåter inte att mitt/mina barn deltar i intervjustudien 

Vårdnadshavarens namn 

Barnets namn 

 

mailto:ws222br@student.lnu.se
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Bilaga 2-Frågor till fokussamtal 
Lär ni er på fritidshemmet hur man är en bra vän, i vilka  tillfällen? 

Finns det lekar/aktiviteter där ni lär saker tillsamman med era vänner. Kan ni 

ge några exempel? 

Vad lär ni er i de olika aktiviterna ni gör på fritids?  

Kan det finnas andra tillfällen där ni lär er hur man är snäll mot varandra? 

Kan ni komma på andra saker ni lär er på fritids? 

Har ni möjlighet att träffa nya kompisar på fritidshemmet? 

Hur upplever ni lärarnas roll på fritidshemmet? 

Har ni tänkt på om lärarna har skapat aktiviteter eller miljöer för er där ni kan 

lära känna varandra bättre och träffa nya kamrater som ni inte brukar umgås 

med? 

- Kan ni nämna några specifika? 

Finns det några särskilda platser här på fritidshemmet där ni får chans att 

umgås och lära känna varandra? Vilka?  
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