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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på fritidshem beskriver att de ser på och 

hur de arbetar med barns sociala relationer. Studien utgår från en fenomenografisk 

metodansats, där fem kvalitativa intervjuer genomförts med utbildade fritidspedagoger för att 

skapa inblick i pedagogernas uppfattningar kring det undersökta fenomenet, barns sociala 

relationer. Vi har därefter analyserat resultatet genom att sätta det i relation till 

bakgrundslitteraturen, tidigare forskning samt teorierna som betonar vikten av barns sociala 

relationer för att främja barns lärande och utveckling. Resultatet i denna studie visade att 

barns sociala relationer är viktiga inslag i fritidshemmet. Samtliga pedagoger delade 

uppfattningen om att barns sociala relationer skapas, utvecklas samt kan främjas i samspel 

barn emellan och genom planerade och oplanerade aktiviteter och lekar. Resultatet visade 

även att pedagogerna beskrev att de arbetar med barns sociala relationer genom stöttning, 

vägledning, kommunikation och konflikthantering. Samt även genom att skapa utrymme och 

olika möten för barns sociala samspel. 
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1. Inledning 

Skolverket (2011) betonar att arbeta med barns sociala relationer är en viktig uppgift för 

fritidshemmet. Enligt Marianne Dahl (2014) arbetar också verksamma inom skolan och 

fritidshemmet till stor del med barns sociala relationer. När personal inom skolan blir 

tillfrågad vad som håller dem kvar inom yrket lyfts just relationella aspekter som väsentliga 

(Dahl 2014). Dahl poängterar att forskning visar att barn redan i tidig ålder ingår i olika 

sociala relationer. Hon lyfter också fram att forskning pekar på att barn ständigt arbetar för att 

kunna etablera och upprätthålla samtliga kamratrelationer. Kamratrelationer innebär, enligt 

Maud Ihrskog (2011), att barnen känner trygghet, tillit och kan vara sig själva tillsammans 

med andra barn i gruppen. Barn kan dessutom känna att de stöttar varandra på olika sätt, 

vilket kan stärka deras självkänsla (Ihrskog 2011). Enligt Dahl (2014) blir kamratrelationer 

ömtåliga då relationer oftast avbryts av personalen genom planerade aktiviteter. Detta kan 

medföra att barn skyddar de lokaler där relationer skapas med andra barn genom att utestänga 

andra. Dahl lyfter fram att barn kan få olika status i olika kamratgrupper som skapas i 

fritidshemmet. Hennes studie visar också hur barn som ingår i de olika kamratgrupperna 

ibland kan samarbeta för att exkludera nya gruppmedlemmar. Skolverket (2011) framhåller 

att studier visar att sociala relationer är viktiga för barns identitetsutveckling. Skolverket 

(2011) beskriver hur viktiga relationer är för barns identitetsutveckling och att barn bland 

annat därför har behov av den trygghet de får av stabila sociala relationer. Dahl (2014) 

poängterar att det kan vara betydelsefullt för många barn att känna att de har nära kamrater, 

vilket kan främja samt ge mening åt barns sociala liv. 

1.1 Problemformulering 

Skolverket (2014) framhåller att verksamma inom fritidshemmet bör arbeta med barns sociala 

relationer. Enligt Skolverket (2014) samt Dahl (2014) är allt fler barn inskrivna i 

fritidshemmet, vilket medfört att verksamheten kan bestå av stora barngrupper med få 

pedagoger. Då fritidshemmet består av stora barngrupper kan riskera att leda till att 

personalen inte har möjlighet att se till varje barns behov. Om personalen inte har möjlighet 

att se till varje barns behov kan de möjligen inte stödja alla barn i deras sociala utveckling 

(Skolverket 2014, Dahl 2014). Att stödja barns sociala utveckling framhålls, som vi sett, av 

Skolverket (2014) som en viktig del i pedagogers arbete inom fritidshemmet. Utifrån våra 

genomförda verksamhetsförlagda utbildningar, VFU: er, har vi observerat samt erfarit att 

fritidshemmet är en arena för barns sociala samvaro. Fritidshemmet är en plats där barn i sin 
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vardag ingår i olika sociala relationer, vilket bland annat kan ske genom lek. Vi har dessutom 

erfarit att många barn kan hamna i konflikter i de olika sociala relationer som de ingår i, vilket 

kan leda till att de blir inkluderade eller exkluderade från olika sociala gemenskaper. Dahl 

(2014) lyfter fram att barn kan exkluderas eller inkluderas i olika praktikgemenskaper som 

uppstår barn emellan i fritidshemmet. Vidare framför hon att pedagogers ansvar bland annat 

bör vara att hjälpa barn att hitta olika tillvägagångssätt för att de ska främjas i sina sociala 

relationer. Fritidspedagoger bör stödja barn i deras sociala relationer och därmed i deras 

konflikt hantering (Skolverket 2014).  

I den här studien vill vi undersöka hur pedagoger inom fritidshem ser på barns 

relationsskapande processer samt hur de beskriver att de kan arbeta med barns sociala 

relationer i fritidshemmet. Anledningen till att fokus ligger på dessa två aspekter är att 

forskningen vi hänvisar till ovan samt forskningsöversikten visar att barns sociala relationer är 

viktiga inslag för deras lärande och utveckling. Fokus ligger på dessa två aspekter även då 

samtida lärandeteorier, exempelvis Piagets och Vygotskijs samspelsteorier, pekar på att barns 

sociala relationer är viktiga inslag för barns lärande och utveckling. Detta stärks av Dahl 

(2014) som poängterar att de olika sociala relationer som barn ingår i fritidshemmet kan vara 

viktiga inslag i barns lärande och utveckling. Fokus ligger även på sociala relationer då det 

inte finns så mycket forskning om hur fritidshemmet arbetar med barns olika sociala 

relationer och hur barns olika sociala relationer kan skapas i fritidshemmet. Detta stärks av 

Dahl (2014) som framhåller att forskning om barns sociala relationer i fritidshemmet är 

relativt outvecklade i Sverige samt att den forskning som finns om barns sociala relationer 

främst är genomförd inom förskolan och skolan. 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på fritidshem beskriver att de ser på och 

hur de arbetar med barns sociala relationer. Frågor som kommer att belysas och besvaras i 

denna studie är: 

 Hur ser fritidspedagogerna på barns sociala relationer i fritidshemmet? 

 Hur beskriver fritidspedagogerna att de arbetar med barns sociala relationer i 

fritidshemmet? 
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att intervjua fem pedagoger som arbetar på två olika 

fritidshem. Vi har därmed fokuserat på hur dessa respondenter ser på och stödjer barns 

relationsskapande processer samt hur pedagogerna uppfattar och beskriver att de arbetar med 

barns sociala relationer inom fritidshemmet. Forskning om barns sociala relationer har till stor 

del skett inom skolans verksamhet. Vi har avgränsat vårt område i att specifikt ge en inblick i 

den forskning som finns i Sverige. Internationell forskning som finns om barns sociala 

relationer har valts bort, då den internationella forskningen som vi har funnit främst har 

genomförts inom det psykologiska fältet samt att den varit inaktuell och inte varit av relevans 

för vår studie. Forskning inom det psykologiska fältet kan vara av relevans, men för denna 

studie har tidigare forskning valts utifrån det pedagogiska fältet. Detta argumenteras för i 

kapitel 3. 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 redogörs för litteratur kring barns sociala relationer samt pedagogers 

förhållningssätt. Litteraturen lyfter fram vikten av barns sociala relationer för deras utveckling 

och lärande. Det framkommer även att pedagogers förhållningsätt kan vara betydelsefullt för 

barns sociala relationer. Sociala relationer betraktas som ett centralt uppdrag i fritidshem. 

Kapitel 3 belyser tidigare forskning om det undersökta fenomenet. Där olika aspekter av barns 

sociala relationer lyfts fram som viktiga delar i barns relationsskapande processer. Tidigare 

forskning belyser att såväl miljön som pedagogers arbetssätt kan påverka barns sociala 

samspel. Teoretiska utgångspunkter för denna studie presenteras i kapitel 4, teoretiker som 

denna studie utgår från är Jean Piaget och Lev S Vygotskij. Kapitel 5 redogör för studiens 

metodologi, som är en fenomenografisk metodansats. Det beskrivs även vad kvalitativa 

intervjuer innebär. Studiens metod beskrivs i kapitel 6, även olika begrepp inom den valda 

metoden lyfts fram. I kapitel 7 presenteras studiens resultat, utifrån deltagarnas uppfattningar. 

I kapitel 8, diskussion, sätts resultatet i relation till tidigare forskning och 

bakgrundslitteraturen samt att resultatet förstås i ljuset av de teorier som studien utgår från. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. I kapitel 9 ges förslag på vidare forskning. Kapitel 

10 ges en kort återblick av studiens resultat kopplat till studiens relevans för 

yrkesprofessionen. 
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2. Bakgrund 

Nedan följer en presentation av hur fritidshemmet ser ut idag samt vikten av barns sociala 

relationer. Litteraturen som presenteras i detta kapitel är litteratur som vi tagit del av under 

vår utbildning, därav har vi valt att ha den i bakgrunden. Bakgrundlitteraturen är viktig för att 

få en större förståelse för det undersökta fenomenet i denna studie. Litteraturen visar att barns 

sociala relationer samt pedagogernas förhållningssätt är viktiga inslag i barns utveckling, 

lärande och sociala kompetenser. Även leken framhålls som viktig för barns utveckling av 

sociala relationer. Skolverket (2014) framhåller att konflikter och intressemotsättningar är en 

del av barns sociala samspel. Litteraturen nedan är av vikt för denna studie då den lyfter olika 

aspekter som kan vara främjande för barns sociala relationer.  

2.1 Barns sociala relationer i fritidshemmet idag 

Enligt Skolverket (2011) finns det idag en ökning av inskrivna barn i fritidshemmet i åldrarna 

sex till nio år. Skolverket (2011) poängterar att barn vistas en stor del av sin tid på 

fritidshemmet. Därför är det viktigt att fritidshemmet arbetar med att ha en god kvalitet i sin 

verksamhet liksom skolan. Skolverket (2014) samt Ann S Pihlgren (2013) betonar vikten av 

att fritidshemmet bör ses som ett komplement till skolan och ge barn den omsorg de behöver 

medan föräldrarna arbetar. Dahl (2014) poängterar att ett mål för pedagoger inom 

fritidshemmet bör vara att bidra till barns allsidiga kontakter samt även främja barns sociala 

relationer. Skolverket (2011) framhåller att fritidshemmets uppgift bör vara att arbeta med 

barns sociala relationer. Vidare skriver Skolverket (2011) att verksamma inom fritidshemmet 

även bör arbeta med barngruppen som ett pedagogiskt redskap utifrån ett didaktiskt 

perspektiv (Skolverket 2011). Enligt Skolverket (2014) är ett uppdrag för fritidshemmet att 

bidra till barns lärande och sociala utveckling bland annat genom att lära barnen värden, 

normer och att bli ansvarsfulla. Utbildningen inom fritidshemmet bör även, enligt Skolverket 

(2014), vara likvärdig genom att hänsyn bör tas till barns olika behov och förutsättningar. 

Skolverket (2014) skriver att genom samverkan mellan hemmet och skolan kan verksamma 

inom fritidshemmet få ett helhetsperspektiv på barns lärande och sociala utveckling. 

Skolverket (2014) skriver också att fritidshemmet bör erbjuda barn en meningsfull fritid samt 

stimulera barns lärande och utveckling. Vidare framhålls i Skolverket (2014) samt Lgr 11 att 

lek och skapande bör vara viktiga delar i barns lärande och utveckling. I fritidshemmet finns 

goda möjligheter att arbeta med lek och skapande bland annat genom dans, bild eller drama, 

vilket i sin tur kan främja barns sociala utveckling. I fritidshemmets verksamhet kan barn få 
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möjlighet att utforska, pröva samt utveckla olika erfarenheter och kunskaper. Vidare framgår 

att barns sociala utveckling kan främjas genom att fritidshemmet stimulerar barns nyfikenhet, 

fantasi och självkänslan och kan därmed bidra till att barn självständigt prövar sina idéer och 

reder ut problem som kan uppstå (Skolverket 2014, Lgr 11). Enligt Skolverket (2014) bör 

fritidshemmet bidra till barns mångsidiga kontakter och sociala samspel. Barns socialisation 

sker, enligt Skolverket (2014), i grupp och det är i grupper som barn testar sociala normer. 

Skolverket (2014) betonar även att verksamma inom fritidshemmet bör uppmuntra barnen att 

samspela med sina kamrater för att främja sin sociala kompetens.  

2.2 Konflikter och lek i barns samspel 

Skolverket (2014) belyser att barngruppen kan fungera som en social gemenskap även om 

detta kan medföra att konflikter uppstår mellan barnen. Konflikterna mellan barnen kan bland 

annat bero på missförstånd. Det är då viktigt att barnen genom kommunikation får möjlighet 

att lösa konflikterna genom att argumentera och resonera med varandra utifrån olika 

förutsättningar, vilket kan främja barns relationer (Skolverket 2014). Kent Hägglund och 

Kirsten Fredin (2011) samt Inge Johansson (2011) poängterar att leken är ett viktigt inslag i 

barns olika sociala relationer och identitetsutveckling. I leken kan barn, enligt Hägglund och 

Fredin (2011), inta samt erfara olika roller. Johansson (2011) framhåller att barn i leken kan få 

en ökad kunskap bland annat genom att utveckla sin fantasi samt genom att skapa olika lek 

situationer. Anders Järleby (2012) anser att fri lek är viktigt för barns olika sociala relationer, 

då barn utvecklas på ett spontant sätt i den fria leken där de själva bestämmer reglerna för hur 

leken ska gå till. Dock förhåller sig Järleby även kritisk till den fria leken, där barn själva får 

bestämma hur leken ska utvecklas utan inblandning av en pedagog. Detta då konflikter kan 

uppstå samt att barn kan bli exkluderade ur leken lättare då pedagoger inte har insyn (Järleby 

2012). Jane Brodin och Peg Lindstrand (2009) poängterar att alla barn behöver aktiviteter för 

att utvecklas. Brodin och Lindstrand belyser att barn utvecklas genom olika lekar och 

aktiviteter samt att lekens innehåll oftast är hämtat ur verkligheten. I samspelet med andra 

barn utvecklar barn, enligt Brodin och Lindstrand, sin sociala förmåga och får kunskap om sig 

själva som individer.  

Anette Sandberg och Tuula Vuorinen (2008) framhåller i likhet med Brodin och Lindstrand 

(2009) att barn utvecklas genom lekar och aktiviteter tillsammans med jämnåriga kamrater. 

Vidare framhålls att barn tillskriver kamraterna en stor betydelse och de lekar eller aktiviteter 

där kamrater ingår uppskattas högt av barn. Barn ser, enligt Dahl (2014), sina kamrater som 
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viktiga för att de ska vilja delta i planerade aktiviteter. Vidare poängterar Dahl att de barn som 

inte deltar i planerade aktiviteter bör ges möjlighet till oplanerade aktiviteter. Birgitta 

Davidsson (2009) belyser att när barn leker sker ett informellt och socialt lärande, vilket kan 

främja barns lärande och utveckling. Även Åke Huitfeldt, Mike Bergström, Conny Tärnklev, 

Susanne Huitfeldt och Åsa Ågren (1998) poängterar vikten av att barn bör ha möjlighet till 

lekar och aktiviteter, då det kan främja barns utveckling och lärande. Skolverket (2014) lyfter 

fram att forskning visar på att barn som vistas i lärmiljöer där barn erbjuds möjlighet till lek 

samt att skapa sociala kontakter med kompisar och utbildade och engagerade pedagoger kan 

främja barns sociala relationer och lärande bättre än barn som inte haft möjlighet att vistas i 

sådana lärmiljöer. 

2.3 Gruppens betydelse för barns sociala relationer 

Barns fantasi och leklust kan, enligt Sven Hartman (2013), bidra till deras sociala utveckling. 

Monica Hansen Orwehag (2013) poängterar på ett liknande sätt att sociala relationer innebär 

att barn får lära sig att handskas och förstå sitt eget förhållande till andra kamrater och andra 

individer i deras omgivning. Barns sociala relationer handlar alltså om att bli en del av och 

ingå i olika grupper. Det handlar även om att bli en fungerande medlem i interaktion med 

andra. Enligt Pihlgren (2013) utvecklar barn sina sociala relationer i olika grupper på 

fritidshemmet. Socialt lärande sker, enligt Hansen Orwehag (2013), på ett naturligt och 

nödvändigt sätt i interaktion med andra människor, då det är svårt att ensam lära sig sociala 

förmågor. Hansen Orwehag framhåller även att fritidshemmet karaktäriseras av lärande i 

grupp där viss fokus ligger på socialt lärande. 

Hansen Orwehag (2013) lyfter fram att barns sociala relationer kan främjas av lek och 

aktiviteter. Detta sker, enligt henne, genom att barn i lekar eller aktiviteter kan skapa 

kamratrelationer, eller ingå i olika gemenskaper som kan hjälpa barn att utveckla sociala 

förmågor. Barn kan i sociala samspel även utveckla inflytande, självbestämmande samt ta 

kontroll över sitt eget liv (Hansen Orwehag 2013).  Enligt Hansen Orwehag har studier visat 

att barns lärande och utveckling kan främjas om barn interagerar med andra barn som är mer 

kompetenta än de själva. Dessa barn kan då klara av att lösa svårare uppgifter tillsammans 

med andra barn (Hansen Orwehag 2013). Mikael Jensen (2013) framhåller att barn som 

integrerar med jämnåriga barn eller barn som är ungefär likvärdigt kompetenta också lär sig 

av detta men att det kan innebära att de inte blir tillräckligt utmanade, vilket kan medföra att 

dessa barns lärande och utveckling blir mindre omfattande. 



7 

2.4 Pedagogers förhållningssätt 

Enligt Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) kan pedagoger uppmuntra barn till olika 

aktiviteter samt visa tolerans, respekt och empati gentemot andra barn. Aspelin och Persson 

samt Robert Thornberg (2006) framhåller vikten av att pedagoger bör skapa positiva 

relationer till barn som präglas av tillit, värme, närhet och stöd. Om pedagoger lyckas skapa 

goda relationer med barn kan det, enligt Aspelin och Persson samt Thornberg, främja barnen 

så de trivs i skolan eller fritidshemmet samt innebära att barnen kan skapa goda relationer till 

andra barn. När barn är omgivna av goda relationer kan det stärka barns identitetsutveckling 

och lärande (Aspelin & Persson 2011, Thornberg 2006). Helle Jensen (2011) framhåller att 

barn som blir bekräftade som personer kan få bättre kontakt med sig själva, då individer för 

att möta, känna och finna sin innersta natur är beroende av att bli bemött av andra och av att 

vara i samspel med andra individer. Det är enligt Jensen viktigt att pedagoger har förmåga till 

empati, respekt och tolerans för att klara av att bekräfta barnen och respektera deras olikheter. 

Pedagoger bör även, enligt Jensen, kunna sätta sig in och känna igen de känslor som ligger 

bakom barnens beteende för att främja barns identitetsutveckling och sociala relationer. Enligt 

Aspelin och Persson (2011) bör pedagoger skapa tillitsfulla och goda relationer med barn, då 

detta kan motivera samt hjälpa barn att ta kontakt med andra barn eller vuxna. De anger också 

att pedagoger bör uppmuntra barn att samspela samt skapa relationer med andra barn. 

Relationer som barn skapar och ingår i kan främja bland annat barns sociala relationer och 

identitetsutveckling (Aspelin & Persson 2011). 

I avsnittet har det tydligt framgått att pedagogers förhållningssätt, barngruppen, leken, 

konflikthantering, kommunikation och samspel med andra individer kan vara viktiga delar i 

barns utveckling av sociala relationer och relationsskapande processer. Detta är centralt då 

syftet med studien är att undersöka och granska hur pedagogerna beskriver att de arbetar med 

och ser på barns sociala relationer och relationsskapande i fritidshemmet. 
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3. Tidigare forskning 

Sökningen av litteraturen kring det valda området har skett genom att vi har använt 

sökmotorerna Google Scholar, Libris, Summon och Eric Ebscho. Sökorden har varit bland 

annat barns relationskapande, barns sociala relationer, barns samspel, pedagogers 

förhållningssätt, relationships between children och peer relationships. Därefter har vi valt 

litteratur som vi funnit relevant utifrån vårt syfte. Som tidigare nämnt har vi trots idoga 

sökningar inte funnit internationell forskning av relevans för studien. Internationell forskning 

har varit irrelevant då den varit gammal och inaktuell samt att forskningen utgått från ett 

psykologiskt fält.  

Exempel på internationella artiklar som vi har funnit inom det psykologiska fältet är social 

interaction, social competence and friendship in children. John Gottman, Jonni Ganso och 

Brian Rasmussen (1975) undersökte förutsättningen mellan social kompetens, social 

interaktion och den syn som finns i skolan om populära barn. En annan artikel som vi har läst 

är Childrens perception of the personal relationships in their social networks. Wyndol 

Furman och Daune Buhrmester (1985) undersökte hur barn erhållit och uppfattat sociala 

relationer som de skapar med bland annat föräldrar, syskon och kompisar. 

Det finns mycket forskning om hur sociala relationer kan främja barns lärande och utveckling, 

forskningen är, enligt Marianne Dahl (2011) främst genomförd i skolan, vilket även våra 

sökningar visade. Den forskning som Dahl (2011, 2014) genomfört tar sin utgångspunkt i 

fritidshemmet och är därför av särskilt stort intresse för vår studie. Fanny Jonsdottirs (2007) 

studie är genomförd inom förskolan. Forskning som utgår från skolan och förskolan kan vara 

relevant även för fritidshemmet då skolan och fritidshemmet arbetar med samma barngrupper. 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av denna forskning är att vi i diskussionen 

kommer att relatera vårt resultat till forskningen, för att sätta forskning inom fältet i relation 

till resultatet. Nedan följer en beskrivning av de metodansatser som använts i den valda 

tidigare forskningen samt centrala delar om barns sociala relationer lyfts fram. 

3.1 Metodansatser inom forskning kring barns sociala relationer 

För att undersöka pedagogers uppfattningar om barns sociala relationer i fritidshem har 

kvalitativa intervjuer genomförts i vår studie. I de forskningsfält som denna studie lutar sig 

mot har det bland annat genomförts kvalitativa intervjuer. Dahls (2011, 2014) studier är 

genomförda inom fritidshem med fokus på barns sociala liv. Dahl (2011, 2014) utgår från ett 
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socialkonstruktivistiskt synsätt i sina studier, vilket står för ett kritiskt förhållningssätt till det 

som kan vara ett förgivet tagande. Socialkonstruktivismen utgår från att världen är socialt 

konstruerad. Båda studierna har en etnografisk metodansats, där forskaren intagit en roll som 

deltagande observatör. Studiernas empiri har kompletterats med informella samtal, intervjuer 

samt fältanteckningar (Dahl 2011, 2014). Dahl (2011) framför att studien genomförts utifrån 

barns perspektiv. I en senare studie (Dahl 2014) bygger hon vidare på detta arbete, den här 

gången ur ett pedagogperspektiv. Datainsamlingen i Dahls (2011) studie gjordes under sju 

månader, cirka 41 barn ingick i studien, barnen var mellan åtta och nio år gamla. I Dahls 

(2014) studie ingick två fritidshem med fyra utbildade fritidspedagoger från 

varje fritidshem. Jonsdottir (2007) har i sin studie använt sig av kvantitativ data. Hon 

använder en sociometrisk metodansats. Den sociometriska metoden förklarar, enligt 

författaren, inte processer eller dynamiken i kamratrelationer, det vill säga att den inte 

förklarar vad som håller relationer vid liv eller vad som får dem att upphöra. I studien ingick 

barn från förskolan i åldrarna tre till sju år. Totalt ingick 353 barn i studien där 176 var pojkar 

och 177 var flickor. Även 50 stycken pedagoger medverkade i studien. Nedan presenteras, för 

studiens, relevanta aspekter på barns sociala relationer och pedagogers förhållningssätt och 

arbetssätt med sociala relationer. 

3.2 Barns kamratgemenskaper 

Dahl (2011) framhåller att identiteter, normer och värden prövas och bevaras i 

kamratrelationer. Hennes studier visar att kamratrelationer är viktiga för barns självbild och 

utveckling. Barn tycker, enligt Dahl, att det är viktigt att ha kompisar på fritidshemmet som 

de kan leka med och lita på. Hon framhåller även att barns sociala liv består av att samspela 

med andra barn och att hantera olika sociala relationerna. Dahl använder, i likhet med Björn 

Sjöblom och Karin Aronsson (2013) begreppet praktikgemenskaper och allianser för att 

beskriva och förklara hur barngrupper formar sig tillsammans och mot varandra i 

fritidshemmet. Allianserna består, enligt dessa studier, av mindre grupper av barn som kan 

formas utifrån gemensamma intressen eller olika lekar. För att få tillträde till en allians brukar 

barn använda sig av olika strategier. Detta kan ske genom att barn bland annat frågar om de 

får vara med eller så kan de fråga vad de andra barnen gör och frågar sig på det sättet in i 

leken (Dahl 2011). Enligt Dahl (2011) skyddas oftast allianserna eller kamratgrupperna, av de 

som ingår i dem, vilket kan medföra att barn exkluderas eller inkluderas i leken. Dahl 

beskriver allianserna som hierarkiska där det barn som har en högre position i gruppen kan 

bestämma vilka lekar eller roller som gruppmedlemmarna ska inta i leken. Även Sjöblom och 
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Aronsson (2013) poängterar att barn ingår i olika praktikgemenskaper och lär sig att prata på 

ett visst sätt inom dessa gemenskaper. Barn socialiseras även in i dessa praktikgemenskaper 

och skapar nya identiteter. Sjöblom och Aronsson framhåller att barn, när de ska utföra en 

aktivitet eller lek, oftast väljer att samspela med samma kamrater dag efter dag. 

Jonsdottir (2007) poängterar att barn känner samhörighet samt tillhörighet med sina kamrater. 

Hon framhåller också att resultatet i hennes forskning visar att barn ingår i olika 

kamratrelationer. Hennes studier visar också att det kan finnas ett samband mellan hur 

pedagoger uppfattar barns sociala relationer och hur barn uppfattar sina sociala relationer. 

Enligt Jonsdottir upplever pedagogerna barnen som glada oberoende av om de blir valda som 

någons kamrat eller inte. I resultatet kommer Jonsdottir fram till att förskolornas avdelningar 

består av olika arenor där barn kan interagera och samspela med varandra men att dessa 

interaktioner och samspel består av både konflikter och enighet om bland annat samhörighet 

och tillhörighet (Jonsdottir 2007). 

3.3 Pedagogers arbetssätt med barns sociala relationer   

Enligt Dahl (2014) arbetar pedagogerna i fritidshemmet med att skapa rum och möten åt olika 

praktikgemenskaper som uppstår. De rum och möten som skapas utformas tillsammans med 

barn eller av verksamma fritidspedagoger. För att barns praktikgemenskaper ska ges utrymme 

samt gynnas kan pedagoger i fritidshem arbeta med att skapa aktiviteter och miljöer som 

skapar utrymme för dessa praktikgemenskaper. Pedagogerna i Dahls studie beskriver hur de 

gör en översikt över vilka lokaler som finns tillhands för att barn ska kunna mötas samt ha 

möjlighet att samspela och skapa relationer i större och mindre grupper. Vidare poängterar 

Dahl att fokus och strävan hos pedagoger kan vara att stödja barn i produktiva och goda 

relationer som kan uppstå barn emellan. Barn kan ha möjlighet att delta i oplanerade 

aktiviteter eller aktiviteter planerade av pedagogerna. Pedagogerna i Dahls studie uttrycker 

också att aktiviteter och miljöer som skapas inom verksamheten bör vara tänkta för att barn 

ska få känslan av engagemang och tillhörighet. 

Dahl (2014) framhåller att pedagogerna i hennes studie strävade efter att skapa tillitsfulla 

relationer med barnen. Hon beskriver hur verksamma kan försöka närma sig samt skapa 

tillitsfulla relationer med barnen genom att samtala, berömma och ge barn stöd i deras 

relationer när de behöver det. Vidare poängterar Dahl att pedagoger på fritidshem kan skapa 

olika regelverk för att barn ska utveckla goda relationer och hindra improduktiva relationer, 

barn emellan. Ett sådant regelverk kan innebära att bara ett visst antal barn kan vistas i samma 
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lokaler samtidigt. Regelverket kan innebära både för och nackdelar för att barn ska kunna 

utveckla sina sociala relationer (Dahl 2014). I sin undersökning kommer Dahl även fram till 

att verksamma inom fritidshemmet inte alltid får tillträde till barns sociala praktiker. Detta 

kan medföra att pedagoger intar rollen som marginaliserade aktörer då det kan hända att 

barnen försvarar sina sociala praktikgemenskaper. Enligt Dahl kan barn behöva vägledning 

om vilka villkor som kan behövas för att vara med i olika sociala relationer om deras samspel 

inte fungerar. Anledningen till att pedagoger vägleder barn i deras sociala relationer är att 

barn ska utveckla olika förmågor för att kunna upprätthålla olika sociala relationer samt för att 

barn ska lära sig att förhandla sig fram i olika sociala relationer på ett positivt och utvecklande 

sätt (Dahl 2014). 

3.4 Pedagogers arbete med barns sociala relationer 

Enligt Dahl (2011) bör pedagoger arbeta för att organisera olika gruppkonstellationer i 

fritidshemmet samt skapa meningsfulla aktiviteter för alla barn som ingår i verksamheten. En 

annan aspekt som pedagoger kan tillämpa i verksamheten är, enligt Dahl, att observera och 

dokumentera sin egen praktik för att få syn på verksamheten och ta del av barns erfarenheter. 

Hon argumenterar för att pedagoger genom att observera samt dokumentera barns samspel 

kan få kunskap om de positioner som barn har i leken. Genom observation om vilka 

kompetenser som värderas i de olika gemenskaper som uppstår kan pedagoger, enligt Dahl, 

utmana och stimulera till att fler barn får möjlighet att skapa nya relationer samt främja barns 

sociala relationer, lärande och utveckling. Hennes studier visar också hur pedagoger kan 

använda sig av skolgården när de genomför aktiviteter, då många barn uppskattar att leka eller 

utföra aktiviteter utomhus (Dahl 2011). Enligt Dahl (2014) kan pedagogers förhållningsätt ha 

betydelse för barns relationsskapande. Hon framhåller att resultatet i hennes studie av två 

fritidshem visade att i det ena fritidshemmet var verksamheten planerad enbart utifrån 

fritidspedagogerna. Verksamma tog därmed inte hänsyn till barns relationsskapande processer 

eller tidigare erfarenheter. Det andra fritidshemmet däremot, arbetade genom att involvera 

barn i verksamheten och planeringen av aktiviteter. Studien visade att när barn får inflytande 

kan de få kunskap och erfarenhet om att det är viktigt att ha gemensamma aktiviteter samt lära 

sig att samtala utifrån relationella grunder. Dahl poängterar att hur pedagoger stödjer eller inte 

stödjer barns olika sociala relationer kan få konsekvenser för barns fortsatta interaktioner, då 

barn kan behöva stöd i vissa situationer för fortsatt utveckling i sina sociala kompetenser 

(Dahl 2014). 
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

I tidigare forskning framkommer kamratrelationer som viktiga inslag i barns självbild och 

utveckling samt att det för de flesta barn är betydelsefullt med kamratrelationer. En annan 

aspekt som forskningen lyfter upp som relevant för barns sociala relationer är lekar och 

aktiviteter. När barn samspelar kan de bilda olika praktikgemenskaper av mindre barngrupper, 

där barn formas tillsammans och gentemot varandra. I de olika praktikgemenskaperna eller 

kamratgrupperna som bildas i fritidshemmet kan barn ha olika positioner och antingen 

inkluderas eller exkluderas. Forskning lyfter även fram att i praktikgemenskaper kan barns 

lärande bygga på samspel i grupper där barn lär sig att prata på ett visst sätt samt skapa olika 

identiteter. Dessutom belyser forskningen att barn kan känna både tillhörighet och 

samhörighet i sina kamratrelationer samt att barn beskrivs som positiva och glada oavsett om 

de blir valda som någons kamrat eller inte. Barn kan i olika arenor samspela och interagera 

tillsammans, interaktionerna och samspelen kan även bestå av konflikter eller känsla av 

samhörighet och tillhörighet.  

När det gäller pedagogers arbete med barns sociala relationer belyser forskning att pedagoger 

i fritidshemmet tillsammans med barnen kan arbeta med att utforma olika lokaler och möten 

åt olika praktikgemenskaper som uppstår. För att främja barns sociala relationer kan 

pedagoger även arbeta med olika aktiviteter och miljöer där barn kan ha möjlighet att 

samspela med varandra samt skapa relationer i mindre eller större grupper. De relationer som 

främst stöttas av pedagoger är produktiva och goda relationer som uppstår barn emellan. För 

att främja barns sociala relationer samt skapa engagemang och tillhörighet kan pedagoger 

använda sig av både planerade och oplanerade aktiviteter. En strävan hos pedagoger kan vara 

att skapa tillitsfulla relationer med barnen, vilket kan ske genom samtal, beröm samt även 

genom att stötta och uppmuntra barn i deras sociala relationer. Forskningen visar även att 

pedagoger kan arbeta med olika regelverk för att främja barns sociala relationer samt hindra 

improduktiva relationer. Ett regelverk kan utgöras av regler som att endast ett antal barn kan 

vistas i ett visst rum samtidigt. Fördelar med regelverket kan vara att barn får möjlighet att 

utveckla sina sociala relationer i mindre grupper medan nackdelar kan vara att vissa barn inte 

får möjlighet att ingå i dessa mindre grupper. Barn kan behöva vägledning om de villkor som 

behövs för att ingå i olika sociala relationer om inte deras samspel fungerar. Forskning visar 

att vägledning är viktigt för att barn ska kunna ha möjlighet att utveckla förmågor, förhandla 

samt upprätthålla olika sociala relationer. 
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Tidigare forskning poängterar att pedagoger kan arbeta med att organisera olika 

gruppkonstellationer samt observera och dokumentera för att ta del av barns erfarenheter och 

få kunskap om verksamheten. Genom observation och dokumentation kan pedagoger få 

kunskap om de kompetenser som värderas i de olika praktikgemenskaperna som uppstår i 

fritidshemmet. Pedagoger kan få kunskap för att utmana och stimulera fler barn samt att barn 

kan ges möjlighet att skapa nya relationer. Skolgården kan användas av pedagoger för att 

utföra olika aktiviteter, då många barn uppskattar att leka utomhus. Pedagogers 

förhållningssätt lyfts som betydelsefullt för barns relationskapande. När barn får inflytande 

kan barn få kunskap om vikten av gemensamma aktiviteter. Om barn uppmuntras och stöttas i 

deras sociala relationer kan barn utveckla sina sociala kompetenser. 

Tidigare forskning kring området barns olika sociala relationer lyfter fram vikten av sociala 

relationer för barns utveckling och lärande. Tidigare forskning som redogjorts för i detta 

kapitel lyfter bland annat upp gruppens betydelse för barns sociala relationer, olika 

kamratgemenskaper samt pedagogers förhållningsätt för barns lärande och utveckling. Då 

syftet med studien, som tidigare nämnts, är att undersöka hur pedagogerna inom 

fritidshemmet ser på barns sociala relationer samt hur pedagogerna berättar att de kan arbeta 

med barns sociala relationer i fritidshemmet är redogörelsen av tidigare forskning av relevans. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Det finns olika teoretiska perspektiv på barns sociala relationer några ofta tillämpade är 

Piagets samspelsteori, Vygotskijs samspelsteori och interaktionsteori som bland annat har 

tillämpas av Gert Biesta (2006) samt Hillevi Lenz Taguchi (2012). Båda de senare 

teoretikerna lyfter att barn utvecklas i interaktion med andra barn. Biesta lyfter fram att barn 

socialiseras in i gemenskaper och i samspel med andra barn som antingen liknar eller inte 

liknar dem själva. Vi har i vår studie valt att använda oss av Piagets samt Vygotskijs 

samspelsteori. Utifrån båda dessa teoretikers teorier har vi valt att lyfta upp vissa begrepp. I 

Piagets teori har begreppen kognitiva konflikter, kamratrelationer och lek valts. Från 

Vygotskijs teori har begreppen, den proximala utvecklingszonen, lek och kamratrelationer 

valts. Nedan följer en beskrivning av dessa teorier och begrepp. Dessa teorier och begrepp är 

särskilt relevanta för vår studie, då teorierna handlar om hur barn kan utvecklas i samspel med 

varandra. Teorierna tillämpas i diskussionen, genom att sätta pedagogernas uppfattningar i 

relation till det som framgår i teorierna. I vår tolkning av teorierna handlar de till viss del om 

hur barn skapar sociala relationer och därmed hur sociala relationer kan bidra till barns 

utveckling och lärande, bland annat lyfts konflikter som barn erfar som främjande för barns 

sociala och kognitiva utveckling. 

4.1 Samspel i Jean Piagets Teori 

Eva Kane (2011) framhåller att Piaget utvecklade två lekteorier. Den första lekteorin 

inspireras av barns sociala lekar och i den fokuserar Piaget på hur barn praktiserar regler samt 

hur moral utvecklas i olika sociala relationer som de ingår i. Den andra teorin handlar om 

tankestrukturer och kognitiv utveckling. I denna teori studerar Piaget, enligt Kane, leken med 

fokus på hur den kan främja den kognitiva utvecklingen. Hon beskriver också hur Piaget 

poängterar att barn i leken kan ta sig in i världen och ingå i olika sociala relationer. Piaget 

utgår dessutom, i hennes beskrivning, från att barn i leken med andra barn kan upprepa sådant 

som de redan har erfarit. Enligt Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2000) poängterade Piaget att barns lärande och utveckling sker i interaktion med 

andra barn, då de samtalar med varandra på en nivå som de lätt förstår. Barns sätt att prata 

med varandra är direkt samt att barn inte använder sig av omformuleringar när de 

kommunicerar med varandra. Williams m.fl. framhåller även att barn kan ta till sig både 

kommentarer och argument från andra barn samt att barn är motiverade till att ändra 

förutsättningar mellan sig själva och andra barn i deras omgivning. Därmed får barn 
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möjligheter till konstruktiv respons vilket kan möjliggöra för barn att lära tillsammans 

(Williams m.fl. 2000). 

Enligt Williams m.fl. (2000) var Piaget intresserad av kognitiva konflikter som kan uppstå när 

barn samspelar med varandra. En kognitiv konflikt kan vara motsägelser mellan den kunskap 

som barn innehar och vad kamraterna säger till barnet. Om ett barn blir medveten om en 

sådan motsägelse kan det leda till att barn ifrågasätter det han eller hon vet samt prövar nya 

idéer (Williams m.fl. 2000). I kognitiva konflikter kan barn, enligt Williams m.fl., ompröva 

de föreställningar som de har och konstruera dem så att de stämmer med den återkoppling 

som de får på sina påståenden. Piaget använder sig av begreppet – decentrering, vilket 

innebär att när barn kommunicerar med varandra tvingas de att inta ett annat perspektiv. 

Begreppet innebär dessutom att då barn inte delar samma åsikt kan det uppstå en social och 

kognitiv konflikt (Williams m.fl. 2000). Williams m.fl. framhåller att det är i kommunikation 

med andra som barn blir medvetna om att andra barn inte delar deras åsikt samt prövar och 

undersöker sina ståndpunkter. Williams m.fl. betonar att Piaget använder sig av begreppet 

kamratrelationer, vilket innebär att barn i samspel med varandra kan vinna sociala fördelar. 

Sociala fördelar kan vara att barn ökar sin förmåga att kommunicera med andra barn samt att 

barn kan utveckla förmågan att ta andra barns perspektiv. Vidare framhåller Piaget, enligt 

Williams m.fl., att i leken kan barn ta olika roller samt med hjälp av olika saker konstruera ett 

händelseförlopp. En stol kan exempelvis bli till ett skepp som barn konstruerat utifrån inre 

bilder. 

4.2 Samspel i Lev S Vygotskijs teori 

Enligt Kane (2011) studerade Vygotskij i likhet med Piaget regelverket i barns lek. Vygotskij 

fokuserade även på det som händer i samspel mellan barnen. Kane framhåller att Vygotskij 

studerade leken för att se sambandet mellan medvetenhet och aktivitet. Enligt Kane menar 

Vygotskij att i leken kan barn bli vad de vill genom att inta olika roller. Vidare visar hon hur 

Vygotskij poängterar att såväl regler som innehållet förhandlas och förändras i leken. 

Williams m.fl. (2000) poängterar att till skillnad från Piaget framhåller Vygotskij att i 

kamratrelationer initierar barn inte bara en förändring utan att det är själva kamratrelationerna 

som utformar förändringen, det vill säga att det är vad som händer i samspel barn emellan 

som bidrar till förändring. Enligt Williams m.fl. anser Vygotskij att det är det sociala 

samspelet som är en drivande kraft i barns utveckling. Vygotskij betonar, enligt Williams 

m.fl., att individer är sociala varelser. I kamratrelationer sker det en direkt påverkan av barns 
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utveckling och lärande. Fördelarna med kamratrelationerna är i det perspektivet sker det en 

indirekt påverkan på barns utveckling och lärande (Williams m.fl. 2000). 

Enligt Williams m.fl. (2000) samt Kane (2011) lyfter Vygotskij upp begreppet den proximala 

utvecklingszonen, vilket innebär att människor lär av varandra. Det vill säga att barn klarar 

vissa uppgifter lättare om de genomförs tillsammans med kamrater eller vuxna som redan har 

viss kunskap om uppgiften. Dessa uppgifter får inte vara för svåra utan måste ligga inom den 

proximala utvecklingszonen. Genom att lösa problem tillsammans med mer erfarna kamrater 

kan barn, i det perspektivet alltså få möjlighet att få djupare kunskap i nya områden. Barn lär 

sig i samspel med andra barn genom att kommunicera och imitera varandra, vilket kan 

utveckla barns sociala lärande (Williams m.fl. 2000, Kane 2011). Vidare framhåller Williams 

m.fl. att Vygotskij argumenterar för att när barn samspelar med varandra och utbyter tankar 

och idéer med varandra så påverkas de av varandra samt införlivar den kommunikativa 

processen som sker i samspel med kamraterna och skaffar sig olika redskap för tänkandet. 

Detta kan främja barns utveckling och lärande (Williams m.fl. 2000). 

För denna studie blir ovannämnda teorier och begrepp centrala i de sammanhang där 

resonemang förs kring exempelvis kamratrelationer, den proximala utvecklingszonen samt 

lekens betydelse för barns sociala relationer och relationsskapande processer. Teorierna och 

begreppen utgör en grund för hur vi förstår lek och barns sociala relationer, vilket blir viktigt 

för att få en större förståelse för studiens fenomen samt respondenternas uppfattningar. 

Teorierna och begreppen kommer att tillämpas i resultatet och diskussionen. 
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5. Metodologi 

5.1 Fenomenografiskt perspektiv 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2014) belyser att då ett fenomen definierats och en 

problemformulering skrivits bör en metodansats väljas. Det finns olika metodansatser och 

utifrån vilken som valts bör metod för empiriinsamling väljas (Fejes & Thornberg 2014). Lars 

Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2014) framhåller att vid en fenomenografisk 

metodansats används oftast halvstrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Analys av 

empiri sker genom analys av enskilda individers uppfattning inom ett fenomen. Den 

fenomenografiska metodansatsen är lämplig att använda då forskare vill analysera och 

redogöra för individers uppfattningar om skilda fenomen i världen. Intresset ligger i huvudsak 

i individers skilda sätt att uppfatta världen. Det lärande som pågår genom hela livet är, i detta 

perspektiv, ett resultat av individers uppfattningar av världen vilket kan medföra att individer 

genom livet kan komma att förändra sina uppfattningar om olika fenomen. Inom 

fenomenografin kan forskare bidra med en förståelse som är fördjupad vad gäller lärandet och 

tolkningen av individers uppfattning av världen. En annan utgångspunkt i fenomenografin är 

att det kan finnas ett antal begränsade sätt att tolka uppfattningar om fenomen. En uppfattning 

kan uttalas på flera olika sätt vilket kan vara en stor utmaning då forskare vill försöka tolka 

andra individers uppfattningar av världen (Dahlgren & Johansson 2014). Det är, enligt 

Dahlgren och Johansson, sannolikt att människor svarar olika om de blir frågade om deras 

uppfattning om ett fenomen, vilket kan medföra att ett antal förstålelser kan gå att utskilja 

kring fenomenet. Det innebär dock inte att man tänker sig att det går att få en absolut 

heltäckande bild av alla möjliga uppfattningar om ett fenomen. Om antalet människor som 

ingår i en studie utökas eller om undersökningsgruppen byts ut kan antalet olika uppfattningar 

komma att påverkas och förändras (Dahlgren & Johansson 2014). 

Enligt Dahlgren och Johansson (2014) är en förutsättning för en fenomenografisk metodansats 

att forskningsfrågorna är av viss karaktär. För en framgångsrik analys är det helt avgörande att 

forskaren söker respondenternas uppfattningar av ett fenomen. Oftast är intervjuerna inom 

fenomenografin tematiska eller halvstrukturerade, vilket innebär att forskaren använder sig av 

en intervjuguide med mindre antal frågor som vägledning genom intervjun. Frågorna bör, 

enligt Dahlgren och Johansson, organiseras med avseende på det undersökande fenomenet 

eller temat som forskaren åsyftar att undersöka. Konversationen mellan informanten och 

intervjuaren blir därav i stor grad beroende av svaren från informanten. Det är viktigt att 
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intervjuaren får ett rikligt, fylligt och fullständigt svar av informanten. Vidare framhåller 

Dahlgren och Johansson att probing är en teknik som kan användas för att få konversationen 

att bli breddad och fördjupad. Probing innebär att uppföljningsfrågor ställs av intervjuaren. 

Icke-verbal probing är även en teknik som kan användas för att få bredare och djupare svar av 

informanten, intervjuaren nickar eller hummar för att visa på att intervjuaren är förberedd för 

ett utvecklande svar eller att intervjuaren uppfattat och lyssnar på informanten. Det är viktigt 

att intervjuaren tydligt visar intresse för vad som sägs av informanten. I fenomenografiska 

studier kan det vara nödvändigt att spela in intervjuerna, för att sedan skriva ut inspelningarna 

fullständigt så analysmaterialet baseras på trovärdig och grundlig empiri. För att skapa en 

översikt av innehållet i intervjuerna kan det vara viktigt att läsa igenom transkriberingarna i 

sin helhet. Sedan kan olika intervjutranskript jämföras med varandra för att urskilja likheter 

och skillnader. Därmed kan empirin kategoriseras som ett led i analysen. I de likheter och 

skillnader som framkommer kan sedan utfallsrum identifieras. Utfallsrum är det som utgör 

resultatet i en studie, där skildringar av de uppfattningar om fenomen som undersöks utgör 

utfallsrummen (Dahlgren & Johansson 2014). Vi har valt att utgå ifrån en fenomenografisk 

metodansats då vi anser att det passar för vårt undersökningsområde. Vårt syfte är inte att 

söka essensen om fenomenet, vi vill undersöka respondenternas olika uppfattningar om 

fenomenet.  

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Alan Bryman (2008) kan kvalitativa och kvantitativa intervjuer i många avseenden 

skilja sig åt. I kvalitativa intervjuer är oftast tillvägagångssättet relativt mindre strukturerat, 

tyngden ligger på informanternas synsätt och uppfattning av det undersökta fenomenet. För att 

få kännedom om vad som upplevs som viktigt och relevant av informanten kan det vara 

önskvärt att intervjun får förflytta sig i skilda inriktningar. En intervjuguide behöver inte 

följas strikt, nya frågor kan uppkomma och följdfrågor kan ställas utifrån informantens svar. 

Detta medför att intervjuer som är av kvalitativ karaktär, enligt Bryman, bör vara flexibla. 

Vidare framför Bryman att det finns i huvudsak två olika varianter av kvalitativa intervjuer, 

semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer, som Dahlgren 

och Johansson (2014) belyser, är en annan term för semistrukturerade intervjuer. Vi har valt 

att belysa vad en semistrukturerad intervju kan innebära, då vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer för att få kunskap om intervjupersonernas uppfattningar kring fenomenet i vår 

studie och därmed samla in empirin till vår studie. Bryman (2008) framhåller att forskaren, i 

en semistrukturerad intervju, har en intervjuguide med relativt detaljerade teman som kommer 
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behandlas i intervjun. Informanten har relativt stor frihet att utforma sitt svar utifrån sin 

uppfattning och tolkning av fenomenet som undersöks. Intervjuguiden behöver inte följas, det 

kan ställas frågor som inte ingår i intervjuguiden om frågorna kan kopplas samman med 

svaren från informanten, det vill säga att intervjuaren ställer följd frågor som är av relevans. 

Dock är det alltid att eftersträva att försöka följa intervjuguiden för att intervjusamtalet inte 

ska hamna på irrelevanta teman (Bryman 2008). 
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6. Metod 

Detta kapitel inleds med etiska principer att förhålla sig till vid forskning. Även trovärdighet 

och anspråk för kvalitativa studier redogörs för. I kapitlet presenteras även utförligt hur 

studien gått till väga. 

6.1 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2011) framhåller i likhet med Bryman (2008) att det inom forskning finns 

etiska grundläggande frågor att förhålla sig till. Dessa är anonymitet, frivillighet, 

konfidentialitet och integritet. Vidare framhåller Bryman fyra etiska principer som bör följas 

för att hålla en god kvalitet i undersökningen. De fyra principerna är nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet. Nyttjandekravet innebär att 

fakta som insamlats om deltagarna i undersökningen enbart får tillämpas i forsknings syfte. 

Konfidentialitetskravet går ut på att de uppgifter som framkommer om deltagarna bör 

hanteras för att säkra största möjliga konfidentialitet. Förvaringen av personuppgifter måste 

ske på ett sätt som gör att oberättigade ej kan få tillgång till dessa. Samtyckeskravet handlar 

om att deltagarna själva har rätten att bestämma om de vill medverka i en undersökning. 

Informationskravet innebär att alla berörda deltagare ska informeras om undersökningens 

syfte. Deltagarna ska även informeras av forskaren om att det är frivilligt att delta och att 

deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under undersökningen. 

Information om undersökningens alla moment ska även delges deltagarna. Att hålla empirin 

konfidentiell betyder att deltagarnas identitet inte går att spåra, det innebär även att vilken 

deltagare som sagt vad inte ska gå att utläsa då undersökningens resultat offentliggörs. En 

vanlig teknik för att uppnå konfidentialitet är att fingerade namn används, dock eliminerar 

inte det helt och hållet möjligheten till identifikation (Bryman 2008, Vetenskapsrådet 2011). 

Längre fram i arbetet kommer vi att redogöra för hur vi gjort för att eftersträva dessa etiska 

principer samt vilka etiska överväganden vi gjort i samband med vår studie. 

6.2 Trovärdighet och anspråk för kvalitativa studier 

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) innebär reliabilitet att de data som 

framkommer genom intervjuerna ska vara tillförlitliga, det vill säga att det resultat som vi får 

fram i undersökningen överensstämmer med verkligheten men även att resultatet motsvarar 

respondenternas svar och uppfattningar. Validitet innebär att det finns en logik från teorin till 

de frågor som väljs att ställa till intervjupersonerna. Validitet är dessutom ett mått på hur 
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undersökningen granskat det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkmann 2014). I likhet med 

detta framhåller Bryman (2008) att validitet och reliabilitet främst är lämpade för kvantitativ 

forskning. För kvalitativ forskning belyser han fyra olika kvalitetskrav för att studien ska 

uppnå tillförlitlighet. Dessa fyra kvalitets krav är objektivitet, trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Enligt Byrman innebär objektivitetskravet att forskaren bör vara medveten om 

sin förförståelse och hur den kan påverka de val forskaren ställs inför i sin studie, det vill säga 

att forskaren behöver förhålla sig neutralt. Trovärdighetskravet innebär att resultatet bekräftas 

av studiens deltagare, eller att det används flera datainsamlingsmetoder för att granska att 

resultatet är överensstämmande med verkligheten. Genom att andra forskare kritiskt granskar 

studien kan pålitlighetskravet uppnås. Kravet på överförbarhet innebär att andra forskare ska 

kunna genomföra en liknande studie med samma tillvägagångssätt och komma fram till ett 

liknande resultat. En förutsättning för att uppnå överförbarhet är att det utförligt och ingående 

redovisas för sammanhanget som studien genomförts i (Bryman 2008). Vidare belyser 

Bryman (2008) att en studies resultat endast kan generaliseras till det urvalsunderlag som 

ingår i studien. Att studiens resultat inte går att generalisera till andra sammanhang framhåller 

Bryman som en självklarhet, det kan vara lätt att tänka att resultatet från en studie kan 

tillämpas i vidare avseende. I slutet på kapitel 6.3 redogörs för hur reliabilitet, validitet, de 

fyra kvalitetskraven kan ha uppnåtts. Studiens generaliserbarhet diskuteras i studiens 

metoddiskussion, kapitel 8.7. 

6.3 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att undersöka pedagogers uppfattning, syn och 

erfarenheter av barns olika sociala relationer i fritidshemmet. Vi genomförde fem stycken 

semistrukturerade intervjuer på två olika fritidshem med fem kvinnliga fritidspedagoger med 

olika lång erfarenheter inom skolans värld. Fritidshemmen är belagda centralt i en ort i 

Mellansverige, båda skolorna är stora med barn från förskoleklass upp till årskurs nio. Vår 

ursprungliga plan var att genomföra fyra intervjuer, vi kom dock att ändra uppfattning efter 

vår pilotintervju. Bryman (2008) samt Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att det är 

värdefullt att forskaren gör en pilotstudie innan den riktiga intervjun genomförs. Detta för att 

forskaren ska kunna hitta eventuella oklarheter och brister i exempelvis intervjufrågorna. 

Genom att genomföra en pilotstudie har forskaren möjlighet att ändra sina frågor (Bryman 

2008, Kvale & Brinkmann 2014). När vi genomförde vår pilotstudie insåg vi att 

respondentens beskrivning av fenomenet inte var så rik och omfattande som vi föreställt oss. 

Intervjun varade inte heller så länge som vi tänkt oss. Vi bestämde då att ha ytterligare en 
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intervjuperson för att skapa ett rikare underlag för studien av det undersökta fenomenet. Vi 

övervägde här att ämnet kan vara känsligt och komplicerat för respondenterna, och att de 

därför kan ha svårt att dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar.  

Ett annat övervägande gällde hur vi bäst skulle skapa en trygg miljö för intervjupersonerna. 

Detta uppfattade vi som särskilt viktigt med tanke på att respondenterna inte kände oss. 

Därmed var det ett led i att eftersträva en god maktbalans. Intervjuerna genomfördes därav på 

de skolor som samtliga pedagoger arbetade. Respondenterna valde i vilket rum intervjuerna 

skulle genomföras, de rum de valde var stängda rum där vi kunde sitta enskilt och ostört. 

Intervjuerna spelades in, detta var viktigt för vår del då det kan vara svårt att hinna skriva ner 

svaren på frågorna. Samt även då vi ville ha tillgång till de uppfattningar som vi fick av 

respondenterna för att kunna lyssna på intervjuinspelningarna igen samt för att få en 

helhetsbild av respondenternas uppfattningar om fenomenet. Även den valda metodansatsen, 

fenomenografi, anger att intervjuerna bör spelas in för att fånga helheten. Genom att spela in 

intervjuerna kunde vi dessutom koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun. 

Intervjuerna var öppna och semistrukturerade, det vill säga att intervjufrågorna var öppna och 

utgick från olika teman, då syftet var att intervjupersonerna skulle prata fritt kring sina 

uppfattningar om fenomenet. En ostrukturerad intervju kan också tillämpas för att få 

pedagogernas uppfattningar om fenomenet. Men i denna studie valde semistrukturerade 

intervjuer, vilket är ett annat ord för halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer 

är, som tidigare nämnt, vanligt att använda i en fenomenografisk metodansats. 

Intervjuutformning har valts utifrån den valda metodansatsen. Då vi ville att intervjuerna 

skulle utgå från valda teman, valdes att använda semistrukturerade intervjuer. Vi bedömde det 

som relevant att utgå från vissa teman för att försäkra oss om att den insamlade empirin skulle 

vara relevant utifrån undersökningens fenomen. Vi valde att inte använda ostrukturerade 

intervjuer då vi uppfattar att utformningen kan leda till att informanterna kan prata fritt om 

teman som kan vara irrelevanta för studien. Genom att använda denna intervjuform fick vi 

möjlighet att ställa frågor utan inbördes ordning samt ställa uppföljningsfrågor. 

Uppföljningsfrågor kan vara bra att ställa för att verifiera att vi tolkat informanternas svar 

korrekt.  

Det är viktigt att den intervjuade ger sitt samtycke till att intervjuas samt till att intervjun 

spelas in. Därför började vi intervjun med att informera respondenterna om studiens syfte 

samt att de skulle vara anonyma i undersökningen. Intervjupersonerna informerades dessutom 
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om att de kunde avbryta intervjun när som helst samt att det var frivilligt att svara på frågorna. 

Enligt Bryman (2008) kan det anses uppstå en maktbalans med två intervjuare och en 

respondent. Vidare belyser Bryman att en intervju sannolikt inte varken blir bättre eller sämre 

med två intervjuare. Därav valde vi att båda sitta med under intervjuerna, den ena var ansvarig 

för att ställa frågor och föra samtalet, den andra var medlyssnare och förde anteckningar och 

var ett stöd i följdfrågorna så att ingen relevant information gick förlorad. 

Transkribering av det inspelade material skrevs ut på dator ordagrant, vi delade upp 

transkriberingsarbetet. Vi lyssnade igenom alla inspelade intervjuer för att skapa en översikt 

av pedagogernas uppfattningar, då hummanden och andra irrelevanta ord utelämnades i 

transkriberingarna för att det skulle vara ett lästbart material. Alla transkriberingar lästes 

igenom flertalet gånger för att som tidigare nämnts skapa en helhetsförståelse för 

pedagogernas uppfattningar av fenomenet. Den insamlade data analyserades genom att 

uppfattningarna delades in i olika utfallsrum. Transkriberingsmaterialet klipptes i mindre bitar 

och las i olika utfalls kategorier med olika färgmarkeringar. Utfallsrummen fick vi fram 

genom de skillnader och likheter som framkom om fenomenet. Vi har valt att inte benämna 

respondenterna som exempelvis fritidspedagog 1 eller vid fingerade namn, då det inte är av 

relevans vem som uppfattar vad. Vi söker helheten i fritidspedagogernas uppfattningar om 

fenomenet. Dahlgren och Johansson (2014) framhåller att en fenomenografisk metodansats 

inte strävar efter enskilda individers uppfattningar, det är helheten av samtliga individers 

uppfattningar som är centralt. I analysarbetet har intervjuguidens teman används, 

intervjuguiden återfinns som bilaga 2 i slutet av arbetet. Intervjuguiden har utformats för att 

skapa underlag för att uppnå syftet med studien och besvara frågeställningarna. Det finns en 

relation mellan några av intervjufrågorna och frågeställningarna i denna studie. Exempelvis 

frågeställning: Hur beskriver fritidspedagogerna att de arbetar med barns sociala relationer i 

fritidshemmet? och intervju fråga: Kan du berätta hur ni arbetar med barns sociala relationer 

i fritidshemmet? 

I resultatkapitlet kategoriseras det empiriska materialet för att skapa en bild av respondenteras 

uppfattningar om fenomenet. I den påföljande diskussionsdelen fördjupas förståelsen för detta 

ytterligare genom att vi relaterar vårt resultat till tidigare forskning och de teorier vi använt 

oss av. Bryman (2008) samt Vetenskapsrådet (2011) lyfter som tidigare nämnts olika etiska 

principer som forskare bör efterstäva. Samtyckeskravet och informationskravet uppnåddes 

genom att respondenterna informerades om studiens syfte samt om frivilligheten att medverka 

i studien. För att möta konfidentialitetskravet i studien har vi sammanställt pedagogernas 
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uppfattningar i olika kategorier samt valt att inte använda fingerade namn eller liknande då 

det inte är av relevans då vi söker en helhet av respondenternas uppfattningar om fenomenet. 

Men även för att undvika att deltagarnas identiteter och uppfattningar ska gå att spåra. 

Nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till genom att den insamlade data enbart har använts i 

denna studie. Den insamlade data kommer efter studien att elimineras, genom att de inspelade 

intervjuerna och transkriberingarna raderas och förstörs.  

Reliabilitet i studiens data har uppnås genom att transkriberingarna av intervjuerna skett 

ordagrant. Endast hummanden och enstaka ord som stört läsningen av det transkriberade 

materialet har utelämnats. Reliabilitet kan även ha uppnåtts då vi båda lyssnar igenom 

samtliga intervjuer och läst alla transkriberingar för att säkerställa att materialet transkriberats 

rätt. Validitet kan ha uppnåtts genom att intervjufrågorna har en logisk koppling till såväl teori 

som till studiens frågeställningar. Gällande de fyra kvalitetskraven för att studien ska uppnå 

tillförlitlighet, så kan objektivitetskravet ha uppfyllts genom att vi diskuterat med varandra i 

överväganden och val vi gjort i studien för att förhålla oss neutrala till undersökningens 

fenomen. Exempelvis att vi förhållit oss neutralt vid val av intervjufrågor med tanke på vår 

förförståelse av barns sociala relationer. Vår förförståelse är bland annat att barn i sociala 

relationer kan hamna i konflikter och valde därav att inte ha någon fråga om detta. I denna 

studie används en datainsamlingsmetod då det inom ramen för studien inte funnits utrymme 

för fler insamlingsmetoder. Studien kan ändå ha uppnått trovärdighet genom att vi 

återkopplade till respondenternas svar och frågade om vi uppfattat svaret korrekt. För att 

åstadkomma pålitlighet har vi granskat vår data på flera olika sätt samt att vi i 

analysprocessen strävat efter en samstämmighet inför studiens utfallsrum och resultat. Vi 

beskrivit tillvägagångssätt så utförligt och ingående som det går utan att bryta mot de etiska 

principerna.  

6.4 Urval 

Bryman (2008) framhåller att icke- sannolikhetsurval innebär olika urval som inte görs utifrån 

sannolikhetsprinciper, exempelvis att deltagarna inför en studie inte slumpmässigt väljs ut. 

Bekvämlighetsurval är en urvalsmetod där forskaren utifrån bekanta tar kontakt med möjliga 

deltagare (Bryman 2008). Då syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger inom 

fritidshemmet ser på barns sociala relationer samt hur pedagogerna beskriver att de arbetar 

med att stödja barns sociala relationer i fritidshemmet valde vi att använda ett 

inifrånperspektiv, det vill säga vi sökte pedagogernas egna upplevelser och uppfattningar av 



25 

fenomenet barns sociala relationer. Vi skickade mejl till rektorer på fyra olika skolor om 

syftet med vår studie samt med frågan om det fanns utbildade pedagoger som var villiga att 

delta i intervjuer, brevet återfinns som bilaga 1 i slutet av arbetet. Då vi inte fick svar från 

någon av skolorna fick vi göra ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. 

Detta gjordes genom att vi använde bekanta som arbetar inom skolans värld som frågade 

utbildade fritidspedagoger om de ville delta i vår undersökning. Samma brev som skickades 

ut till de olika skolorna gavs till de respondenter som har deltagit i undersökningen. Bryman 

(2008) betonar att det är viktigt att delge studiens syfte till deltagarna för att deltagarna ska bli 

motiverade att delta i undersökningen och veta vad de säger ja till. 
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7. Resultat 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar, utifrån uppfattningarna som framkommit i 

intervjuerna: 

Hur ser fritidspedagogerna på barns sociala relationer i fritidshemmet? 

Hur beskriver fritidspedagogerna att de arbetar med barns sociala relationer i 

fritidshemmet? 

Frågorna besvaras genom att vi lyfter fram pedagogernas uppfattningar om det undersökta 

fenomenet, barns sociala relationer i fritidshemmet. Tidigare forskning och teorier, som vi 

redogjort för, pekar på att barns sociala relationer kan främjas när barn samspelar med 

varandra samt att pedagogers förhållningssätt kan främja barns utveckling och lärande. 

I de genomförda intervjuerna svarade samtliga intervjupersoner på alla frågor i 

intervjuguiden. Den insamlade empirin presenteras utifrån de olika teman som användes i 

intervjuguiden. Därefter har respondenternas uppfattningar delats in i olika utfallsrum som 

presenteras som underkategorier. Underkategorierna är resultatet av vår analys och visar på 

bredden av uppfattningar, det vill säga utfallsrummet. Underkategorierna delas in efter 

skillnader och likheter i intervjupersonernas uppfattningar om det undersökta fenomenet. 

Dessa underkategorier visar dessutom var gränsen går mellan intervjupersonernas 

uppfattningar om fenomenet samt hur stor variationen i utfallsrummet kan vara i 

respondenternas uppfattningar om fenomenet. I diskussionskapitlet kommer 

underkategorierna som här presenteras att sättas i relation till tidigare forskning och teorier 

med syftet att fördjupa förståelsen av intervjupersonernas uppfattningar. Nedan redogörs för 

de deltagande pedagogernas uppfattningar och syn på barns sociala relationer. 

7.1 Barns sociala relationer och samspel 

Samtliga respondenter uppfattade barns sociala relationer och samspel som en central och stor 

del i fritidshemsverksamheten. Nedan presenteras det mest centrala av respondenternas 

uppfattningar om barns sociala relationer och samspel i fritidshemmet. 

Samspel kräver andra individer 

Samtliga intervjupersoners uppfattningar pekar på att det är genom att barn är tillsammans 

med såväl andra barn som vuxna som barn har möjlighet till sociala samspel på 

fritidshemmet. Samtliga respondenter berättade att samspel kan ske på många olika sätt, 
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exempelvis genom roll lekar, spel, planerade och oplanerade lekar. Respondenterna beskrev 

att det är i dessa samspel som barnen tränar sina sociala kompetenser. På frågan; På vilket sätt 

tycker du att barn har möjlighet att samspela med andra barn på ert fritidshem? Svarade en 

respondent: 

Det är ju hela tiden i vardagen det är ju i mötet, barn och pedagoger. 

 

Stora barngrupper kan försvåra goda samspel 

Flertalet av respondenterna uppfattade att det är för stora barngrupper i fritidshemmen och få 

personal. Barns utveckling av sociala relationer ansågs, av flertalet respondenterna, kunna 

försvåras utav att det är stora barngrupper. En respondent framhöll att: 

Det är för många relationer för barnen i och med att det är för många barn 

på fritids. Så det gör de ju svårare. Men samtidigt i leken så utvecklar det ju 

relationerna när de leker i mindre grupp. 

 

Leken är viktig för barns relationsskapande 

Flertalet av informanterna uppfattade att barn utvecklar sina sociala samspel i leken. En 

förutsättning för att barns sociala samspel ska främjas i leken uppfattas av en respondent som 

följande: 

… genom att man kan till exempelvis, i lekstugan om dom ska leka där, se till 

att inte någon stör dem som är där. Och om de ska vara med att dom får 

fråga. Och bandy planen får man ju också fråga i vilket lag man ska vara 

med i, man kan inte bara storma in och säga jag är med dom, utan man får 

försöka o jämka sig var man är med i. 

 

Några av intervjupersonerna uppfattade att pedagoger kan främja barns sociala relationer 

genom att ordna lekgrupper eller erbjuda aktiviteter där barngruppen blandas för att barnen 

ska få träffa andra barn. Flertalet av intervjupersonerna berättade att leken kan bidra till barns 

utveckling av sina sociala relationer i fritidshemmet och specifikt då barn får möjlighet att 

leka ostört och i mindre grupper. En uppfattning som framkom var att barns sociala 

kompetenser kan utvecklas i leken genom att barnen lär sig förhandla och diskutera med 

varandra i leken. Följande framkom av en respondent: 
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Det hör man ju hela tiden hur dom diskuterar och kommer fram till vad dom 

ska leka och vilka roller de ska ha i leken. 

 

Planerade aktiviteter och fri lek är viktiga för barns utveckling 

Samtliga respondenter uppfattade att barnen har goda möjligheter till såväl planerad som fri 

lek i sina fritidshem, vilket respondenterna uppfattade som viktigt för barns utveckling och 

lärande inom fritidshemmet. Några av pedagogerna berättade att de en gång i veckan turas om 

att gå till idrottshallen och därutöver erbjuds det pyssel, spelgrupper och bakning. Det 

framkom även att ena fritidshemmet har olika förslag på aktiviteter som barnen kan göra om 

de inte själva har några idéer. En respondent framhöll att: 

De flesta leker fritt när de kommer in, de vill vara i byggrummet eller i 

dockvrån och leka och det brukar vara ganska smidigt att de får dela upp 

sig. 

 

Att observera leken är viktigt för främjandet av sociala samspel 

Intervjupersonerna berättade att pedagoger kan arbeta med barns sociala relationer genom att 

se barnen i leken. Intervjupersonerna uttryckte att genom att observera leken kan pedagoger 

se de olika roller som barn intar samt även lyssna på de funderingar som barn har. Genom 

insyn i barns lek, uppfattade respondenterna att pedagoger lättare kan stötta och främja barns 

sociala samspel. En av respondenterna framhöll: 

Det är det som är så viktigt att se barna i leken också. 

 

Fritidshemmet ger möjlighet att hantera och acceptera varandras olikheter  

Några av informanterna uppfattade att barns sociala samspel på deras fritidshem fungerade 

bra, dock framhölls att det är naturligt förekommande med konflikter och 

intressemotsättningar mellan barnen. En informant framhöll att med tanke på de stora 

barngrupperna och få pedagogerna var konflikterna relativt få. Fritidshemmet är, enligt 

respondenterna, en bra plats för att barn ska få träna sina sociala kompetenser och lära sig 

hantera olikheter och acceptera varandras sätt att vara på. Det framhölls av en respondent att: 

… det är ju det här som är den fantastiska träningen här att man liksom får, 

ja lära sig att hantera olikheter och acceptera varandra som man är och 

alltihopa det här. 
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Konflikthantering är en viktig del av yrkesprofessionen 

Att arbete med konflikthantering är ett bestående inslag i barns sociala samspel, var en 

uppfattning som framkom av flertalet av respondenterna. Några av intervjupersonerna 

framhöll det som viktigt att pedagogerna bör stötta barn i deras konflikt hantering. En 

respondent uttryckte sig följande: 

Det pågår ju ett ständigt jobb med relationer och man stöttar och hjälper 

barnen och lösa sina olika konflikter eller vad det nu kan handla om. Och 

försöker få dem att tänka hur kunde jag ha gjort istället för att det blev så 

här nu. 

 

Respondenterna berättade att stöttning kan ske genom samtal med de inblandade barnen, 

samtalen kan göras i form av reflekterande frågor mellan berörda parter. En informant 

framhöll att barnen även informeras om att en vuxen kan tillkallas om barnen har svårt att lösa 

sina konflikter på egen hand. 

7.2 Pedagogers syn på barns sociala relationer 

I flertalet av intervjuerna framkom det att barns sociala samspel är en viktig och stor del av 

yrkesuppgiften som fritidspedagog, vilket även kan innebära stora utmaningar. 

 

Trygghet är viktigt för relationsskapande processer 

Fler respondenter uppfattade att trygghet är en viktig aspekt för att kunna skapa relationer 

med barnen i fritidshemmet. Angående relationsskapande mellan pedagog och barn framhöll 

en respondent följande: 

När dom kommer från förskolan, det tar alltid en tid innan man har skapat 

en, det tar olika tid för olika barn givetvis. Men det som är så skönt är att 

oftast så känner man ju efter någon månad amen nu, nu känner vi varandra 

nu har vi en relation. Och de märker man ju skillnad på barnet också. Som 

blir tryggare när man har fått en bra relation. Det räcker ju inte bara med 

den här inskolningstiden som dom har i början någon vecka så där. Det är 

ju för kort tid för att man ska kunna skapa en djupare relation, det tar ju 

längre tid. 

 

Åldersintegrerat samspel är viktigt för barns kognitiva och sociala utveckling 

Samtliga intervjupersonerna uttryckte att det var viktigt att arbeta med barns sociala relationer 

inom fritidshemmet, då sociala relationer uppfattades som viktiga för att barn ska kunna 

utvecklas såväl kognitivt som socialt. En av respondenterna beskrev: 
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Jag ser till exempel när jag står och hoppar rep, vilket jag gör jätte mycket 

med dem också. Att de som är ett år äldre eller två år äldre kan lära de som 

är yngre. De kan lära de yngre olika ramsor och olika sätt att hoppa. Att 

alla klappramsor lär de äldre de yngre. 

 

Åldersintegrerat arbete är en viktig del i fritidshem 

Samtliga respondenterna poängterade att de arbetar åldersintegrerat på deras fritidshem. 

Uppfattningarna kring syftet med åldersintegrerat arbete skapade ett utfallsrum med skilda 

uppfattningar. Några informanter delade uppfattningen om att åldersintegrerat arbete i 

fritidshem är viktigt för att barn kan lära av varandra. Andra informanter uppfattade att det 

arbetade åldersintegrerat för att det var så verksamheten såg ut. I en intervju framkom 

följande uppfattning: 

Det är ju som huset ser ut att det är ett våningsplan med en förskoleklass och 

en etta på varje plan så det är ju naturligt att man bildar ett fritidshem på 

varje. 

 

Några respondenter uppfattade det som viktigt att de äldre barnen får lära sig att ta ansvar 

över och hjälpa de yngre barnen. Även de yngre barnen kan se upp till de äldre barnen på 

fritidshemmet, vilket framkommer i följande citat: 

Ettorna till exempel är duktigare på att läsa och de kan ju läsa på ett spel 

om man har en fråga till exempel kan ju dom läsa vad som står och dom är 

lite större dom kan hjälpa till lite mer. Åldersskillnaden är ju inte så stor, 

men ändå så kan de ju vara lite förebilder dom här ettorna som vi har. 

 

En annan uppfattning som framkom om fördelarna med åldersintegrerat arbete var: 

Absolut, det finns absolut fördelar, jag är nämligen en sån som tycker att 

barn lär barn allra bäst. 

 

Det finns en strävan efter ökat åldersintegrerat arbete  

En respondent uppfattade att trots försök till ett åldersintegrerat fritidshem, delade barnen upp 

sig utifrån årskurserna. Informanten uppfattade att ett ökat åldersintegrerat arbete kan bidra 

till barns ökade sociala kontakter. Informanten berättade följande: 

… jobba mycket mera integrerat att dom mindre hade mera kontakt med, det 

är ju inte så att dom inte har kontakt med varandra det handlar om inte det. 

Men dels så har det väl med utrymme att göra. Det blir ju väldigt lätt att när 
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man går in utifrån, ute leker dom inte särskilt mycket med varandra ettorna 

och förskoleklass barnen. Sen när man kommer in, ja då går ettorna in här 

och förskoleklassen går in i sina lokaler. 

 

7.3 Pedagogernas roll i barns sociala samspel på fritidshem 

Flertalet av respondenterna uppfattade att de som fritidspedagoger har en central och viktig 

roll i barns sociala samspel på fritidshem. Samtliga intervjupersoner beskrev att de arbetar 

ständigt med barns sociala relationer genom att skapa förutsättningar för att barnen ska leka 

med varandra. Enligt en av respondenterna arbetar de även med barns sociala relationer 

genom planerade aktiviteter i idrottshallen eller olika spelgrupper. 

Gruppaktiviteter kan främja sociala samspel 

Några av intervjupersonerna uttryckte att de arbetar med barns sociala relationer genom att 

skapa olika gruppkonstellationer, där barn som har goda samspel får vara med i samma 

lekgrupp, exempelvis när barn leker i dockvrån. Att skapa gruppaktiveter uppfattades som 

främjande för sociala samspel: 

Att sitta och göra någonting tillsammans, att sitta och rita att sitta och sy att, 

sitta och bygga. … man hjälper varandra genom att fråga har du någon 

bättre idé och jag gjorde så här så kan man göra och så uppstår den här 

hjälpsamheten och då är vi tillsammans, det här är vår verkstad, vi gör 

någonting. Det bygger en samhörighetskänsla och det bygger sociala 

relationer. 

 

Spel och aktiviteter kan bidra till goda sociala samspel 

En av respondenterna beskrev att inom fritidshemmet kan pedagogerna arbeta med barns 

sociala relationer genom exempelvis pyssel och skapande där barn får vara tillsammans och 

skapa en samhörighets känsla, vilket i sin tur kan utveckla barns sociala relationer. Samtliga 

intervjupersoner lyfte upp spel som ett viktigt redskap för att utveckla barns sociala relationer, 

genom att barn kan lära sig att vänta på sin tur men även föra en diskussion i hur reglerna bör 

vara. En respondent berättade att spel kan vara främjande för barns sociala samspel då: 

Man väntar på sin tur när man spelar ett spel och man försöker att göra så 

att alla får komma till tals. 
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Vägledning och stöttning kan ske genom deltagande och kommunikation 

Några av intervjupersonerna ansåg att barns sociala relationer kan vägledas och stöttas genom 

att pedagoger deltar i aktiviteter eller lekar, då pedagoger har möjlighet att uppmuntra barn att 

delta för att komma in i gemenskapen: 

Genom att delta i lekarna, idag tyckte jag till exempel att när jag satte mig 

ner med mina klossar där, då var det plötsligt barn från en annan avdelning 

som kom, så jag satt där säkert med 10 barn från en annan avdelning och 

alla deltog och hade kul. 

 

Att stötta och vägleda barns sociala samspel uppfattades av en annan respondent kunna ske 

via samtal med barnen: 

Det är ju att man pratar om det titt som tätt om det händer någonting. 

Försöker få dem att inse att man ska vara schysst mot varandra. 

 

Det är viktigt att vidga barns kamratrelationer 

Flertalet av respondenterna uppfattade att de arbetar med att vägleda och stötta barn i deras 

sociala relationer genom att hjälpa barnen att hitta nya vägar för att de ska delta i olika 

aktiviteter eller lekar. Men även att uppmuntra barnen att ta kontakt med andra barn: 

Det är ju mycket upp till oss vuxna och se till att barn inte bara är med 

några stycket utan man vidgar sina sociala kontakter. Ofta blir det ju så att 

de leker med dom som de har gått i samma förskola med. Och där får man ju 

tänka på, kanske skapa lite lekgrupper och uppmuntra det här att knyta nya 

kontakter. 

 

Det är viktigt att skapa relationer med barnen 

Flertalet av respondenterna beskrev att det är viktigt att skapa relationer med barnen, vilket de 

uppfattade kunde ske genom att samtala och se barnen, vara lyhörd och stötta barnen i olika 

situationer. Samtliga respondenters uppfattningar visade på att relationer kan skapas genom 

att arbeta med empatin genom att förklara för barnen hur andra barn känner sig när det sker 

tokiga saker. En respondent framhöll följande om att skapa relationer med barnen i 

fritidshem: 

Försöka se barnet, det låter ju som en klyscha och det står i alla liksom 

snygga papper att man ska ha tid med alla barn och man ska liksom 

verksamheten ska formas utifrån varje barns behov och det är ju en utopi 

men det är ju, man ja försöker prata lite med barnen framför allt bara en 

sån liten grej att säga hej och titta de i ögonen. Jätte viktigt det låter väldigt 



33 

banalt men det är jätte viktigt att man har den så det inte bara blir den stora 

övergripande utan man försöker få små möjligheter och försöker se eller 

prata med barnen. 

 

Kompetenser som är viktiga hos en fritidspedagog 

Samtliga respondenter uppfattade att de kompetenser som är av stor vikt hos pedagoger för att 

främja barns sociala relationer är att vara lyhörd, en god förebild och vara kommunikativ. En 

av respondenterna poängterade även att det är bra att pedagogerna är engagerade och trygga i 

sig själva, för att skapa en trygg och bra lärmiljö för barnen. En respondent beskrev att en god 

förebild kan innefatta att en pedagog är: 

Ärlig, rak alltså inte vara rädd för att ta konflikter. Bjuda på roligt och 

positivt men man får inte vara rädd och säga stopp och nej. 

 

Viktigt att pedagoger är goda förebilder 

En respondent betonade att barnen formas mycket ifrån sin hemmiljö. Som exempel lyfte 

respondenten fram att: 

Jaa, kommer man från en familj där mamman och pappan grälar ständigt då 

kanske det inte är lätt och komma överens med sina kompisar. Då kanske 

man inte vet hur man förhandlar och hur man ger och tar i en diskussion. 

Då får man försöka vara den där bra förebilden, vi andra vuxna. 

 

7.4 Miljöns påverkan 

Miljön lyftes upp, i flera intervjuer, som en viktig aspekt i såväl fritidshemmet som 

förutsättning för barns sociala samspel. 

Miljön kan begränsa barns samspel 

En respondent uppfattade att miljön och tillgången till lokaler är viktiga för att det sociala 

samspelet ska fungera. En annan respondent uppfattade att miljön kan vara begränsande för 

barns sampel, mer tillgång till utrymmen och vrår där barnen kan få möjlighet att leka ostört 

var en önskan: 

Vi har en dålig miljö som begränsar det skulle kunna vara mycket bättre. 

Det här att man inte kan få en egen vrå, att vi inte har utrymme till det. 
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Varierande miljöer är viktigt för det sociala samspelet 

Att barn har möjlighet att samspela såväl inomhus som utomhus inom fritidshemmet 

uppfattades av samtliga pedagoger som viktigt. Pedagogerna uppfattade sig erbjuda barnen 

möjligheter till olika miljöer så gott det går utifrån de resurser de har tillgång till. En 

respondent framhöll att: 

Möjligheten har dom alltid. Sen gäller det ju och som jag säger med det här 

det är mycket upp till oss vuxna att vi ser till att det också blir av för att 

annars kan det lätt bli så här att det inte blir av. 

 

Lugna och trygga miljöer är viktiga för goda samspel 

Att barnen känner trygghet i sin miljö framkom som en viktig aspekt för att sociala relationer 

ska främjas. En viktig aspekt av miljön är, enligt en intervjupersons uppfattning, att skapa så 

lugna miljöer som möjligt. En önskan som framkom hos flertalet av respondenterna är att 

fritidshemmet ska få egna lokaler, som det ser ut nu bedrivs många fritidshem i samma 

lokaler som skolverksamheten. Även stora barngrupper uppfattades av några intervjupersoner 

som en påverkan på miljön och möjligheterna att utforma goda miljöer och samspel för 

barnen: 

Vi ser till att det inte är för många barn på samma ställe samtidigt. För det 

blir sällan riktig bra att samspela socialt om det liksom, ja det krockar om 

det blir för många barn i en litet lokal. 

 

7.5 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar resultatet att intervjupersonernas uppfattning om det valda 

fenomenet, barns sociala relationer är att barn har möjlighet till samspel med såväl vuxna som 

andra barn på fritishemmet. Respondenterna uppfattade att samspelet kan ske genom olika 

aktiviteter och lekar. Respondenternas uppfattning kring barns möjligheter till aktiviteter eller 

lekar, var att barn har möjlighet till planerade och oplanerade lekar och aktiviteter. Något som 

respondenterna uppfattade som problematisk för samspelet mellan barnen var att det är för 

stora barngrupper i fritidshemmet. Resultatet visade att några av respondenternas uppfattning 

kring leken var att aktiviteter samt lekar kan bidra till barns sociala relationer, då barn får 

möjlighet att samspel med varandra. Respondenternas uppfattning av leken var även att leken 

kan vara främjande om barn får möjlighet att leka i mindre grupper samt då barn i leken kan 

få möjlighet att kommunicera, argumentera, diskutera och förhandla. Respondenterna 

framhöll att pedagogerna kan arbeta med barns sociala relationer genom iakttagande av barns 
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lek. Kunskap om barns funderingar och positioner i leken kan därmed erfaras genom 

observationer.  

 

Respondenterna uppfattade att det kan uppstå konflikter och intressemotsättningar barn 

emellan. Samtliga intervjupersoner delade uppfattningen att i fritidshemmet har barn 

möjlighet att lära sig acceptera varandras olikheter. Samtliga respondenter delade 

uppfattningen att det pågår ett ständigt arbete med barns sociala relationer i fritidshemmet, där 

konflikthantering framhölls som en del av arbetet med barns sociala relationer. Arbetet med 

sociala relationer kan, enligt flera respondenter, ske genom att skapa förutsättningar för barns 

lekar och aktiviteter. Några respondenter uppfattade att olika gruppaktiviteter och 

gruppkonstellationer bestående av barn med goda samspel kan vara främjande för barn 

samspel. Några av intervjupersonerna uppfattade att sociala relationer kan stöttas och 

vägledas genom uppmuntran, engagemang, kommunikation samt genom pedagogernas 

deltagande i aktiviteterna, då pedagoger har möjlighet att uppmuntra barn att delta och 

komma in i gemenskapen.  

 

Uppfattningen hos flertalet av respondenterna var att det är viktigt att skapa relationer med 

barnen, vilket respondenterna framförde kan ske genom empati, insyn och kommunikation 

med barnen. Trygghet framhölls som viktigt av flera intervjupersoner för att kunna skapa 

relationer med barnen. Relationer uppfattas av samtliga intervjupersoner som viktiga för att 

barnen ska utvecklas socialt och kognitiv. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner 

framhöll att det sker åldersintegrerat arbete i deras fritidshem. Dock delade intervjupersonerna 

inte samma uppfattningar när det gällde syftet med åldersintegrerat arbete. Några 

respondenter uppfattade att åldersintegrerat arbete skedde utifrån verksamhetens utformning. 

Uppfattningar som framkom kring åldersintegrerat arbete var att barn kan lära mycket av 

varandra.  

 

Miljön uppfattades som begränsande och tillgången till olika miljöer ansågs som viktigt för 

barns samspel. Pedagoger kan erbjuda barn olika miljöer utifrån de förutsättningar och 

resurser som finns. En av intervjupersonerna förklarade att hemmiljön har betydelse för barns 

utveckling och lärande. Det framhölls då av respondenten som extra viktigt att som pedagog 

finnas tillhands och vara en god förebild för barnen.  
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8. Diskussion 

I denna del av arbetet kommer resultatet av respondenternas uppfattningar att diskuteras i 

relation till tidigare forskning, teorier och bakgrundslitteraturen som redogjorts för tidigare i 

denna studie. Diskussionskapitlet är indelat i liknade underkategorier som resultatkapitlet. 

Detta för att enklare kunna sätta resultatet i relation till vad tidigare forskning visat och hur 

vårt resultat kan förstås utifrån de teorier uppsatsen stödjer sig mot. Diskussionen kommer att 

avslutas med en metoddiskussion, där bland annat den valda metodansatsen, studiens 

reliabilitet och generaliserbarhet granskas.  

8.1 Barns sociala relationer är ett viktigt inslag i fritidshemmet 

Resultatet i denna studie visade att respondenterna uppfattade barns sociala relationer och 

samspel som en central del i fritidshemmets verksamhet. En uppfattning som framkom var att 

ett av de största uppdragen i fritidshemmet är att skapa möjligheter för samspel barn emellan. 

Vidare framkom uppfattningar om att möjligheter kan skapas utifrån barns olika behov och 

förutsättningar. Dessutom strävar respondenterna efter att främja barns sociala relationer 

genom att ideligen skapa förutsättningar och möjligheter för barn att leka tillsammans, för att 

främja barns sociala relationer. I överensstämmelse med resultatet, framhåller Skolverket 

(2014) men även Dahl (2014) att verksamma pedagoger bör arbeta med barns sociala 

relationer för att stärka dem och erbjuda dem allsidiga kontakter inom ramen för 

fritidshemmet. Vidare belyser Skolverket (2014) i likhet med Dahl (2014) att verksamma 

pedagoger även bör ge barn kunskap om normer och värden samt att barns olika 

förutsättningar och behov tillgodoses och tas hänsyn till i fritidshemmet. 

Samtliga respondenter i studien uppfattade att en förutsättning för barns kognitiva och sociala 

utveckling är att ständigt arbeta med barns sociala relationer i fritidshemmet. En uppfattning 

var att arbetet med sociala relationer kan ske genom att skapa olika gruppaktiviteter, där 

barnen ges möjlighet till samhörighetskänsla och interaktion med andra barn. Spel lyftes fram 

som en givande aktivitet, där barnen kan lära sig följa regler samt vänta på sin tur, spelregler 

kan då även diskuteras fram mellan barnen. Resultatet kan sättas i relation till Hansen 

Orwahag (2013) men även Pihlgren (2013), vilka belyser att barn utvecklar sina sociala 

relationer i olika grupper, samt att i interaktion med andra sker ett socialt lärande. I likhet med 

detta framhåller Piaget, enligt Williams m.fl. (2000), att i kamratrelationer och samspel med 

andra barn kan de vinna sociala fördelar.  
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Samtliga respondenter delade uppfattningen om att det ständigt sker ett samspel på 

fritidshemmet. Barns sociala samspel sker, enligt respondenternas uppfattningar, barn emellan 

och mellan pedagoger och barn. Respondenternas uppfattningar visade även att barns sociala 

samspel kan ske genom olika aktiviteter eller lekar barn emellan samt att det är i dessa 

samspel som barn övar och utvecklar sina sociala kompetenser. I likhet med resultatet lyfter 

Dahl (2011) i sin studie att barns sociala liv i fritidshemmet består av relationer, där barn 

skapar olika allianser, praktikgemenskaper och strategier, en strategi är att barn kan fråga sig 

in i leken. Vidare belyser Dahl (2011) att barn oftast skyddar allianserna vilket kan leda till att 

andra barn kan exkluderas ur dessa gemenskaper. Att barn skapar praktikgemenskaper 

framkom inte i resultatet, samtliga respondenter beskrev att barn uppskattar att leka ostört i 

mindre grupper. Vilket kan uppfattas som en form av outtalad praktikgemenskap. En annan 

likhet mellan Dahl och en respondents uppfattning är att barn kan fråga sig in i leken. Vilket 

kan tolkas som att barn kan inkluderas eller exkluderas ut leken, vilket inte nämndes av någon 

respondent. 

8.2 Aktivitet och lekar kan ha betydelse för barns sociala relationer 

I resultatet framkom uppfattningar att barns sociala relationer kan främjas genom lek i 

fritidshemmet. Detta kan enligt respondenterna ske genom att pedagoger ordnar lekgrupper 

där barngruppen blandas för att skapa möjligheter för barnen att möta och samspela med 

andra barn. En uppfattning som uppkom hos samtliga respondenter var att barns relationer 

kan främjas om de får leka ostörd i mindre grupper. En av respondenterna uppfattade att barn 

utvecklar sina sociala kompetenser i leken då barn i leken lär sig att kommunicera, 

argumentera, diskutera och förhandla sinsemellan. I relation till resultatet lyfter Johansson 

(2011) men även Hägglund och Fredin (2011) leken som ett främjande inslag i barns sociala 

relationer. I likhet med detta poängterar Piaget och Vygotskij, enligt Kane (2011), leken som 

främjande för barns sociala relationer, då leken kan utgöra en del av barns sociala relationer 

samt att barn kan ta sig in i världen genom leken. I leken kan barn även förhandla och 

förändra regler och innehåll (Kane 2011, Brodin & Lindstrand 2009).  

Resultatet i denna studie visade att samtliga intervjupersoner uppfattade att barnen i deras 

fritidshem har goda möjligheter till planerade och oplanerade lekar i deras fritidshem. Några 

av respondenterna beskrev att de ger barn förslag på olika aktiviteter som barnen kan delta i 

eller göra om de inte själva har några idéer. En uppfattning som uppkom från en av 

respondenterna var att många barn väljer att ägna sig åt fri lek inomhus. Några av 



38 

intervjupersonerna berättade att de en gång i veckan turas om att gå till idrottshallen eller 

erbjuda barn pyssel, spelgrupper och bakning. Resultatet stärker Dahl (2014), Jonsdottir 

(2007) samt Lgr 11 som framhåller att skapande och lek samt planerade och oplanerade 

aktiviteter bör vara viktiga inslag i fritidshemmets verksamhet samt att lekar och aktiviteter 

kan utformas för att barn ska känna engagemang, samhörighet och tillhörighet.  

Resultatet pekar på att samtliga respondenter hade en liknande uppfattning om att barn i 

fritidshemmet oftast väljer att leka med samma barn. Men även att barns sociala samspel kan 

främjas i leken. Resultatet i studien stärks av Sandberg och Vuorinen (2008) samt Hansen 

Orwehag (2013) som belyser att barn värdesätter lekar där kamrater ingår samt att lekar och 

aktiviteter kan medföra att barn skapar relationer till sina kamrater. Det sker, enligt Davidsson 

(2009), ett informellt och socialt lärande i leken barn emellan, som kan gagna barns 

utveckling och lärande.  

8.3 Konflikthantering i fritidshemmet 

Flertalet av respondenterna i studien framhöll att det naturlig förekom konflikter och 

intressemotsättningar mellan barnen, men i sin helhet uppfattade respondenterna att det 

sociala samspelet mellan barnen fungerade bra i deras fritidshem. En respondent uppfattade 

att det utifrån de förutsättningar som finns, med stora barngrupper och få pedagoger, uppstår 

relativt få konflikter mellan barnen. Några respondenter uppfattade att pedagoger har en viktig 

uppgift att stötta barn i deras eventuella konflikter, för att hindra improduktiva relationer 

mellan barnen. I likhet med Piagets teori, poängterar Skolverket (2014) att barn testar sociala 

principer och åsikter i grupper och i samspel med andra barn. Interaktion i grupp kan även 

medföra att konflikter uppstår mellan barnen samtidigt som gruppen kan ses som en social 

gemenskap (Skolverket 2014). Det är viktigt att barn får möjlighet att resonera och 

argumentera verbalt med varandra för att lösa sina konflikter – med hänsyn till olika 

förutsättningar (Skolverket 2014). 

Respondenterna, i denna studie, uppfattade att genom kommunikation och reflekterande 

frågor till barnen kunde de hjälpa barnen att lösa konflikter. Att stötta barn i konflikthantering 

genom kommunikation uppfattades kunna ge barnen olika redskap för att lösa sina konflikter. 

Genom att vara lyhörda, samt uppmuntra barnen att finna strategier för att lösa konflikter 

uppfattade respondenterna att de kunde främja barns sociala relationer. Samtliga respondenter 

uppfattade att fritidshemmet är en god arena för att utveckla och främja barns sociala 

kompetenser. Detta kan tolkas som att respondenterna uppfattar att kognitiva konflikter kan 
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främja barns sociala samspel, då de genom kommunikation kan få insikt i andra barns tankar 

och åsikter. Samt att på så sätt få möjlighet att lära sig acceptera och hantera varandras 

olikheter. Resultatet kan här förstås i ljuset av det som Williams m.fl. (2000) belyser om 

Piagets teori, där kognitiva konflikter kan uppstå i samspel barn emellan.  En kognitiv 

konflikt kan bero på invändningar mellan den innehavande kunskap ett barn har och den 

kunskapen en kamrat har. Då ett barn blir medvetande om invändningen mellan barnet och 

kamraten kan det medföra att barnet ifrågasätter och prövar nya idéer om sin innehavande 

kunskap (Williams m.fl. 2000).  

Flertalet respondenter uppfattade om att verksamma inom fritidshemmet kan arbeta med barns 

sociala relationer genom att ha insyn i barns lekar. Respondenterna uppfattade dessutom att 

genom observation av barns lek kan pedagoger se olika roller som barn intar samt även lyssna 

på barns funderingar som kan framgå i leken. Några av respondenterna berättade även att de 

arbetar med barns sociala relationer genom att bilda olika gruppkonstellationer. Resultatet kan 

sättas i relation till tidigare forskning som framhåller att verksamma inom fritidshemmet kan 

arbeta genom att organisera olika gruppkonstellationer samt genom att observera och 

dokumentera verksamheten och barnens erfarenheter. Genom observationer och 

dokumentation kan pedagoger få insyn och kunskap om barns samspel och positioner som 

barn har i leken (Dahl 2011). Av resultatet i denna studie, går det att utläsa att ett arbetssätt 

med och stöttning av barns sociala relationer kan ske genom insyn och observation av barns 

lek. 

8.4 Det är viktigt att stödja barns sociala relationer 

En uppfattning som framkom i resultatet var att stöttning och vägledning kan ske genom 

exempelvis olika samarbetslekar för att främja barns socialisation. Att vara en bra förebild 

mellan pedagogerna i fritidshemmet kan även vara främjande. Flertalet respondenter 

uppfattade att ett främjande arbetssätt kan vara att som pedagog delta i lekar eller aktiviteter, 

då pedagoger kan ha en bättre möjlighet att motivera barnen att delta och komma in i 

gemenskapen. En uppfattning var att genom att kommunicera med barnen om hur de ska 

förhålla sig och vara mot varandra kan de stötta barnen i relationsskapande processer. 

Resultatet överensstämmer med Dahl (2014) samt Skolverket (2014) som betonar att barn kan 

behöva stöttning och vägledning för att få tillträdet till en gemenskap. Enligt Dahl (2014) bör 

en vägledande pedagog finnas tillgänglig för att barn på ett utvecklande och positivt sätt ska 

lära sig förhandla och upprätthålla sociala relationer. Pedagoger i fritidshemmet kan ordna 
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regelverk för att hindra improduktiva relationer mellan barn. Det kan finnas situationer då 

pedagoger inte får tillgång till barns sociala gemenskaper då barn kan vilja skydda sina 

praktikgemenskaper. En möjlig följd av detta kan innebära att pedagoger intar en 

marginaliserad aktörs roll, i försök att få tillträde till barns gemenskaper (Dahl 2014). I likhet 

med Dahl framkom det i resultatet att pedagogerna intog en roll som en passiv observatör för 

att få syn på och tillgång till barns sociala samspel, praktikgemenskaper och kamratrelationer. 

Detta kan tolkas som en strategi för att lättare kunna stötta barns sociala relationer. 

Ingen av respondenterna i studien framhöll samverkan mellan skolan och hemmet som en 

viktig del i arbetet med barns sociala relationer, vilket kan bero på intervjufrågornas 

utformning. Dock framkom en uppfattning att barn kan formas från sin hemmiljö. Vilket inte 

nämnts i litteratur eller tidigare forskning som denna studie tagit del av. Respondentens 

uppfattning var att barn som kommer från en hemmiljö där föräldrar ständigt gräla kan barnen 

ha svårt att förhandla och komma överens med kamraterna på fritidshemmet. Vilket kan 

försvåra barns sociala samspel. Respondenten poängterade då att pedagogerna på 

fritidshemmet bör vara goda förebilder för dessa barn, samt stötta dem i deras sociala 

utveckling. Till skillnad från vårt resultat framhåller Skolverket (2014) samverkan mellan 

hemmet och skolan som en viktig del för att fritidshemspedagoger ska få ett helhetsperspektiv 

på barns utveckling och lärande.  

Resultatet visade att flertalet av respondenter uppfattade att relationer är viktiga samt att det är 

en stor del av deras yrkeskompetens. Samtliga intervjupersoner delade uppfattningen att det är 

viktigt att pedagoger skapar goda relationer med barnen. Intervjupersonerna uppfattade att 

relationer mellan pedagog och barn kan ske genom att stötta, se, lyssna och vara nyfiken på 

barnen. Dock framkom det att det kan ta tid innan man lär känna barnen och har skapat en 

djupare relation. Resultatet stärks av Aspelin och Persson (2011) samt Thornberg (2006) som 

framhåller att det är av vikt att pedagoger skapar goda relationer till barnen som präglas av 

närhet, tillit, värme och stöd. Goda relationer mellan pedagoger och barn kan medföra att 

barnen lättare kan skapa positiva relationer med såväl andra vuxna som barn (Aspelin & 

Persson 2011, Thornberg 2006).  

8.5 Barn kan lära av varandra  

Samtliga intervjupersoner delade uppfattningen om att det arbeta åldersintegrerat. Det som 

skiljde sig var att respondenterna hade olika uppfattningar om syftet om varför de arbetade 
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åldersintegrerat. Några uppfattningar var att det är av vikt att arbeta åldersintegrerad då barn 

kan lära av varandra. En uppfattning som framkom av en respondent var att i samspel med 

andra barn kan äldre barn lära sig att bli ansvarfulla och hjälpsamma mot yngre barn samtidigt 

som de yngre barnen kan se upp till de äldre barnen i fritidshemmet. En respondent i studien 

uppfattade att fritidshemmet kan arbeta mer åldersintegrerat för att främja barns lärande samt 

sociala kompetenser ytterligare. Ytterligare en respondent uppfattade att barn lär mycket av 

varandra. Den proximala utvecklingszonen nämndes inte av någon respondent, av resultatet 

går det dock att utläsa att innebörden av den proximala utvecklingszonen kan sättas i relation 

till respondenternas uppfattningar om åldersintegrerat arbete. Detta överensstämmer med 

Vygotskij som lyfter fram den proximala utvecklingszonen, som innebär att barn lär i samspel 

med andra barn eller vuxna som redan erfarit kunskap om en uppgift eller inom ett visst 

ämnesområde (Kane 2011, Williams m.fl. 2000). I likhet med Vygotskij betonar Hansen 

Orwehag (2013) samt Sjöblom och Aronsson (2013) att barns lärande och utveckling kan 

främjas av lärande som bygger på samspel i grupp där barn kan lära av varandras kunskaper. 

8.6 Det är viktigt att skapa miljöer för barns relationskapande processer 

Resultatet i denna studie visade att respondenterna eftersträvar att erbjuda barn möjlighet till 

samspel både inomhus och utomhus inom fritidshemmet. Intervjupersonerna berättade att de i 

möjligaste mån försöker erbjuda barn möjlighet till olika miljöer. Detta görs, enligt 

respondenterna utifrån de resurser de har till förfogande. I relation till resultatet i studien 

lyfter Dahl (2014) att fritidspedagoger bör arbeta med att skapa miljöer, möten och rum åt 

olika praktikgemenskaper som uppstår i fritidshemmet. Pedagoger kan se över tillgängliga 

lokaler för att barn ska kunna ha möjlighet att mötas, samspela och skapa relationer i större 

och mindre grupper. Aktiviteter kan även ordnas utomhus då många barn uppskattar att vistas 

i utomhusmiljöer (Dahl 2014, Jonsdottir 2007).  

Parallellt med de argument som Dahl (2014) redogör för, framkom det i resultatet att flertalet 

av respondenterna delade uppfattningen om att det är viktigt att barnen känner trygghet i sin 

miljö för att främja barns sociala relationer. En respondent beskrev att en viktig aspekt av 

miljön är att skapa lugna miljöer för barnen. Detta kan, enligt respondenten, vara svår med så 

stora barngrupper, det kan då underlätta att dela på gruppen eller att vistas i utomhusmiljöer. 

Detta då det enligt respondenten sällan blir bra sociala samspel om barngruppen är för stor i 

en liten lokal. Flertalet respondenter uppfattade att fritidshemmen har för stora barngrupper 

med lite pedagoger per barn. Några respondenter uppfattade att stora barngrupper kan påverka 
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möjligheterna för pedagoger att skapa goda miljöer för barns samspel. Stora barngrupper 

uppfattades även kunna försvåra och komplicera barns utveckling av sociala relationer i 

fritidshemmet. Många barn kan, enligt en respondent, medföra många olika relationer för 

barnen samt att pedagogerna kan ha svårt att se alla barns behov och förutsättningar. I 

resultatet går det att utläsa att stora barngrupper och få pedagoger ses som en komplexitet i 

fritidshemmet. Detta överensstämmer med Skolverket (2014) samt Dahl (2014) som, 

framhåller att allt fler barn är inskrivna i fritidshemmet, vilket medfört att verksamheten kan 

bestå av stora barngrupper med få pedagoger. Att fritidshemmet består av stora barngrupper 

kan riskera att leda till att pedagoger inte har möjlighet att se till varje barns behov. Om 

pedagoger inte har möjlighet att se till varje barns behov kan de möjligen inte stödja alla barn 

i deras sociala utveckling (Skolverket 2014, Dahl 2014).  

8.7 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt har det endast används en datainsamlingsmetod i denna studie. Det har 

medfört att studien enbart belyser respondenternas uppfattningar av det undersökta fenomenet 

och inte hur respondenterna kan arbeta med barns sociala relationer i praktiken. För att 

fördjupa förståelsen för det belysta fenomenet i denna studie kan det vara intressant att 

genomföra observationer för att få en bredare inblick i hur fritidspedagogers arbete med barns 

sociala relationer kan te sig i praktiken. Dahl (2011, 2014) har utgått ifrån en etnografisk 

metodansats genom att inta rollen som observatör samt att flera datainsamlingsmetoder 

används för att få en bredare bild av fenomenet. En etnografisk metodansats hade även kunnat 

bidra med att få en bredare inblick i hur respondenterna i denna studie arbetar med barns 

sociala relationer i praktiken. 

 

Vid intervjuerna var vi båda närvarande, vilket vi upplevde som en fördel. Då en förde 

intervjuerna och den andra läste av kroppsspråket samt var ett stöd i uppföljningsfrågorna. Vi 

upplevde inte respondenterna som obekväma med två intervjuare. Som tidigare nämnts kan 

fenomenet vara känsligt då vi undersökte hur respondenterna beskrev att de arbetar med barns 

sociala relationer. Vi upplevde inte känslighetsaspekten som något problematiskt i 

intervjuerna. Respondenterna öppnade sig och gav enligt oss fylliga och fördjupade svar om 

fenomenet.  En strävan i semistrukturerade intervjuer är att utgå från en intervjuguide med 

några teman, intervjuguiden behöver inte följas strikt så länge intervjun hålls inom ramen för 

de valda temana om fenomenet. Vi anser att semistrukturerade intervjuer var ett lämpligt val i 
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denna studie då det medförde relevanta och rikliga uppfattningar om fenomenet samt att 

intervjun inte hamnande på irrelevanta teman. 

 

Utifrån den valda metodansats som är ett fenomenografiskt perspektiv var syftet att få 

intervjupersonernas olika uppfattningar om det valda fenomenet och inte söka efter essensen. 

Därav anser vi att en fenomenografisk metodansats har lämpats sig väl. Vi strävade efter att 

söka en bredd i utfallsrummet, det vill säga visa på kvalitativt olika uppfattningar om de 

fenomen vi undersökte. Utfallsrummen för respondenternas uppfattningar visade dock ingen 

utpräglad bredd, trots användning av probing och icke-verbal probin. Icke-verbal probin 

bidrog till viss del att respondenterna utvecklade sina uppfattningar. Resultatet visade att 

samtliga intervjupersoner delade en liknande uppfattning om det valda fenomenet. Ett 

utfallsrum med en viss bredd kunde identifieras enbart i en av kategorierna, nämligen 

åldersintegrerat arbete. Där intervjupersonernas uppfattningar skiljdes om syftet med 

åldersintegrerat arbete. 

En fördel med den valda metodansatsen är att den kan visa på bredden av uppfattningar om ett 

fenomen, det vill säga visa på ett omfattande utfallsrum. Ytterligare en fördel med den valda 

metodansatsen är att den bygger på personliga intervjuer med deltagarna. Genom dessa fick vi 

möjlighet att avläsa deltagarnas kroppsspråk och ställa uppföljningsfrågor för att säkerställa 

att vi förstått och tolkat respondenternas uppfattningar om fenomenet på ett korrekt sätt. Det 

gavs även utrymme för att återkoppla till respondenternas svar samt att vi kunde fråga om vi 

uppfattat respondenterna korrekt. En nackdel med den valda metodansatsen kan vara att om 

undersökningen har få deltagare kan variationen i uppfattningarna inte visa på en bredd och 

variation, vilket kan medföra ett mindre utfallsrum. Att intervjuerna skett med endast fem 

kvinnliga pedagoger och på två olika fritidshem kan även ha orsakat en mindre bredd i 

utfallsrummen. Som tidigare nämnt framhåller Dahlgren och Johansson (2014) att när man 

genomför en studie inom en fenomenografisk metodansats är det sannolikt att respondenterna 

i studien uppfattar samma fenomen på skilda sätt. Om studiens deltagare utökas eller byts ut 

kan uppfattningarna kring ett fenomen troligen förändras och utökas (Dahlgren & Johansson 

2014). Det hade därav även varit intressant att genomföra samma studie på fler fritidshem, för 

att se om det framkommer ett bredare utfallsrum i pedagogers uppfattningar kring fenomenet. 

Ett annat intressant undersökningsområde kan vara att undersöka om kvinnliga och manliga 

fritidspedagoger har skilda uppfattningar om barns sociala relationer i fritidshem.  
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Om resultatet överensstämmer med verkligenheten och uppnår reliabilitet kan vara 

problematiskt att påstå då studiens respondenter endast utgör från fem fritidspedagoger. Det 

kan även vara problematiskt då studiens resultat inte visar på hur fritidspedagogerna arbetar 

med barns sociala relationer i praktiken, studien belyser hur respondenterna ser på och 

beskriver att de arbetar med barns sociala relationer. Dock kan reliabilitet ha uppnåtts till viss 

del då vi kontrollerade att vi uppfattat respondenternas svar korrekt, därav överrensstämmer 

resultatet med de svar och uppfattningar som framkom i intervjuerna. Även då vi förhöll oss 

neutrala och valde öppna frågor i intervjuerna och undvek frågor om konflikter barn emellan, 

så kom respondenterna in på ämnet konflikter. Det kan tolkas som att trotts att intervjuaren 

förhåller sig neutralt och ställer öppna frågor kan intervjun hamna på andra teman och komma 

in på ämnen som forskaren har en förförståelse för. Då vi har strävat efter att följa de etiska 

principerna kan det ha påverkat överförbarhetskravet, då vi inte vill utlämna allt för detaljerad 

information om respondenterna och de sammanhang som intervjuerna genomförts i. 

Det kan bli problematiskt att generalisera resultatet i denna studie till andra sammanhang, då 

Bryman (2008) belyser att resultatet i en studie endast kan generaliseras till studiens 

sammanhang. Men även då olika människor kan ha olika uppfattningar om samma fenomen, 

kan det vara problematiskt att generalisera respondenterna uppfattningar i den här studien till 

andra sammanhang och situationer. Resultatet i denna studie kan ses som ett bidrag till 

forskning om barns sociala relationer. Denna studie kan tillsammans med liknande studier 

som fått liknande resultat erbjuda möjligheten att se återkommande mönster vad gäller barns 

sociala relationer och genom de likheter och skillnader som framträder. Denna studie kan då 

tillsammans med liknande studier skapa underlag för en bättre förståelse av fenomenet. 
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9. Förslag på vidare forskning 

Som vi tidigare nämnt finns det, enligt Dahl (2014), inte mycket forskning som är 

genomförd inom fritidshemmet. Därför kan det vara av vikt för yrkesområdet och 

yrkesprofessionen att vidare forskning genomförs inom fritidshemmet. Vidare forskning 

som kan vara av relevans för fritidshemmets verksamhet och som denna studie inte haft 

fokus på kan vara barns upplevelser av sociala relationer, med utgångspunkt i barns 

perspektiv. Detta för att få en bredare insyn i hur barn upplever sociala relationer på 

fritidshemmet. Det kan även vara intressant att genomföra en liknande studie på flera olika 

fritidshem för att se om det framkommer en större bredd i utfallsrummen. Vidare forskning 

kan även göras med olika målgrupper, exempelvis att studien har både kvinnliga och 

manliga respondenter för att även här se om uppfattningarna och utfallsrummen skiljer sig 

åt. Som nämndes i metoddiskussionen, kapitel 8.7, kan vidare forskning göras på hur 

fritidspedagoger arbetar med barns sociala relationer i praktiken, vilket kan uppnås genom 

observationer eller med en etnografisk metodansats. Ytterliga ett intressant förslag på 

vidare forskning kan vara att genomföra en studie i fritidshemmet utifrån ett genus 

perspektiv, där fokus kan vara att se hur barn av olika kön samspelar med varandra och 

mot varandra. 
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10. Avslutning 

En strävan med denna studie har varit att bidra till en ökad förståelse av pedagogers syn på 

barns relationsskapande processer och hur pedagogerna beskriver att de arbetar med barns 

sociala relationer i fritidshemmet. Resultatet i denna studie stärks i stort av tidigare forskning, 

teorier och litteraturen i bakgrunden. Resultatet visade att pedagogerna uppfattade barns 

sociala relationer och relationsskapande processer som viktiga inslag i fritidshemmet samt 

som en stor del av yrkesprofessionen, därav kan denna studie vara av relevans. Det framkom 

även uppfattningar om att goda sociala samspel och relationer är viktiga för barns kognitiva 

utveckling. Pedagogerna uppfattade att de arbetade med barns sociala relationer genom att 

stötta de barn som har svårt med det sociala samspelet. De arbetade även med barns sociala 

relationer genom att skapa olika lekar och aktiviteter i varierande miljöer. Konflikthantering 

och kognitiva konflikter uppfattades även som en del i barns sociala samspel.  

 

Resultatet i denna studie visade även på att barngrupperna inom fritidshemmet är för stora 

samt att miljön kan påverka sociala relationer, då det finns få lokaler för barns samspel i 

fritidshemmet. Utifrån respondenterna uppfattningar drar vi slutsatsen att det kan vara svårt 

för pedagoger att realisera uppdraget – att pedagoger bör arbeta med barns sociala relationer 

samt främja barns sociala relationer i fritidshemmet. Att barngrupperna är för stora kan få 

yrkesprofessionella konsekvenser genom att pedagogerna kan komma att se svårigheter och 

inte möjligheterna med att arbeta med sociala relationer i fritishemmet. Att lokalerna i 

fritidshemmet är få vilket kan leda till att pedagoger väljer att ha barngrupper i 

utomhusmiljöer.  Detta kan enligt oss ha både för och nackdelar. En fördel kan vara att barn 

får vistas ute och leka fritt medan en nackdel kan vara att då barnen får leka fritt ute kan det 

leda till att pedagoger inte har lika stor insyn och kan därmed inte tillgodose alla barns behov. 

Vilket vi anser kan påverka yrkesprofessionen. Därav anser vi som tidigare nämnt att det är 

viktigt med vidare forskning inom fritidshemmet för att få en ökad förståelse för barns sociala 

relationer samt pedagogernas arbetssätt inom fritidshemmet, då resultatet visade att barns 

sociala relationer är en stor och viktig del i fritidshemmet. 

 

Resultatet visade på betydelsen av att pedagoger vägleder och skapar förutsättningar och 

aktiviteter för att barns sociala relationer i fritidshemmet ska främjas och utvecklas positivt. 

Även ålderintegrerat arbete på fritidshem uppfattades som främjande, vilket vi tolkar som att 

barn kan främjas om de får möjlighet att samspela och mötas i deras proximala 
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utvecklingszoner. Därav tolkar vi det som viktigt att pedagoger i fritidshem har kunskap om 

den proximala utvecklingszonens betydelse samt förmågan att vägleda, skapa förutsättningar 

och aktiviteter för barn i fritidshem för att deras kognitiva och sociala utveckling ska främjas. 

Denna studie kan ha relevans för fritidspedagogers yrkesutövning då den enligt oss belyser 

viktiga aspekter av hur fritidspedagoger beskriver att de ser på och arbetar med barns sociala 

relationer i fritidshemmet.
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Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser grundlärarprogrammet, med inriktning fritidshem på Örebro 

Universitet. Vi skriver nu vårt slutliga examinationsarbete, där fokus ligger på barns olika 

sociala relationer i fritidshemmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger inom 

fritidshemmet ser på barns relationsskapande processer. Vi vill även granska hur pedagogerna 

arbetar med att stödja barns olika sociala relationer i fritidshemmet. Vi önskar att genomföra 

intervjuerna med fritidspedagoger som arbetar med barn i årskurs F-3. 

För att samla in material till vårt arbete har vi bestämt oss för att genomföra intervjuer. Vi vill 

fråga er om det finns några utbildade fritidspedagoger på ert fritidshem som kan tänka sig att 

delta i vår undersökning och bli intervjuade. Vi önskar även att få spela in intervjuerna då det 

kommer underlätta analys arbete, detta för att minska att vi misstolkat vad som sagts under 

intervjuerna. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och deltagandet går att avbryta 

när som helst under intervjun. Vi kommer skapa anonymitet för våra deltagare, vi kommer 

även att följa vetenskapsrådets etiska principer. Det inspelade material som vi samlar in är 

endast tillgängligt för oss som genomför studien samt kommer att elimineras vid kursens slut. 

Om ni har några frågor kan ni kontakta vår handledare Matilda Wiklund på mejladress 

matilda.wiklund@oru.se 

Genomförandet av intervjuerna önskar vi kunna göra i slutet på vecka 17, men önskar svar om 

ni vill medverka senast Fredag 17/4 2015.  

Tack på förhand hälsningar  

Tina Elovsson och Marilu Garcia Sanchez  



Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Fokus i vårt examinationsarbete ligger på barns olika sociala relationer i fritidshemmet. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger inom fritidshemmet ser på barns 

relationsskapande processer. Vår metodansats innebär att vi vill söka pedagogers 

uppfattningar om ämnet. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Vi kommer att utgå från en 

intervjuguide som är uppdelad i fyra teman. 

 Hur länge har du arbetat inom fritidshemmet? 

 

Barns sociala relationer och samspel 

 På vilket sätt tycker du att barn har möjlighet att samspela med andra barn på ert 

fritidshem? 

 Hur tror du att barn kan utveckla sina sociala relationer i fritidshemmet? 

 Hur ser du på barns samspel i ert fritidshem? 

 

Pedagogernas roll i barns sociala samspel på fritidshem 

 Kan du berätta hur ni arbetar med barns sociala relationer i fritidshemmet? 

 Hur anser du att fritidspedagoger kan främja barns sociala relationer? 

 Hur arbetar ni på ert fritidshem för att vägleda och stötta barn i deras sociala 

relationer? 

 Kan du berätta vilka kompetenser en fritidspedagog bör ha för att kunna främja barns 

sociala relationer? 

 

Pedagogers syn på barns sociala relationer 

 Hur skapar du relationer med barnen på fritidshemmet? 

 Ser du det som viktigt att arbeta med barns sociala relationer inom fritidshemmet? 

- Om ja; på vilket sätt anser du att det är viktigt? 

- Om nej; varför anser du inte det som viktigt? 

 Arbetar ni ålders integrerat i ert fritidshem? 

- Om ja; på vilket sätt? Av vilken anledning gör ni detta? 

- Om nej; varför inte? 

 

 



Bilaga 2 

 

Miljöns påverkan 

 Hur betraktar du att barn har möjlighet att samspela i såväl inomhusmiljöer som 

utomhusmiljöer på ert fritidshem? 

 Har barnen på ert fritidshem möjlighet till såväl planerad som frivillig lek? 

 

Avslutning 

 Är det något annat om barns sociala relationer du vill tillägga? 

 


