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Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att nå kunskap om hur fritidspedagoger kan arbeta för att skapa 

trygghet, vänskap och verka för en inkluderande miljö inom skolan och fritidshemmet. 

Rapportens tillämpade insamlingsmetod har varit kvalitativa intervjuer i syfte till att samla in 

bred data. Just denna metod valdes för att kunna ge fritidspedagogen möjlighet att ge så 

uttömmande svar som möjligt under intervjutillfället. Inför intervjuerna hade färdigbestämda 

frågeområden skapats, medan de efterföljande följdfrågorna tilläts variera beroende på de svar 

som gavs. Antalet informanter som ställde upp för att intervjuas var åtta stycken. Intervjuerna 

spelades in för att enkelt kunna lyssna igenom dem i efterhand och välja ut det som anknyter 

till rapportens syfte. Det viktigaste resultatet som angetts i enlighet med de ställda 

forskningsfrågorna är att vänskap är oerhört viktigt för barnets självkänsla. Att finnas i 

närheten av en lekande barngrupp samt att motivera ett osäkert barn till lek är de mest 

övergripande strategier som fritidspedagogerna använder. Att som fritidspedagog tillämpa 

olika metoder för att få barnet i utanförskap inkluderat i resterande barngrupp är väldigt 

viktigt i dennes yrkesroll. Barnet som står utanför vänskapsgrupperna på verksamheten 

tenderar att få lägre självkänsla och anamma olika beteendemönster som inte är till gagn för 

barnets lärande och utveckling. 
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Inledning 
 

Denna rapport handlar om huruvida vänskap bland barn ger dem en inre trygghet. Ämnet föll 

mig i intresse efter att ha spenderat tid på två olika verksamheter under utbildningens 

praktikperioder. Tillsammans med en professionell fritidspedagog, med lång erfarenhet, som 

arbetat på båda fritidshemmen där jag verkat startade jag en diskussion rörande om det fanns 

några synbara skillnader mellan skolorna. Under denna diskussion uttryckte fritidspedagogen 

att det råder en markant skillnad i klimatet mellan barnen på verksamheten. Inom den andra 

skolan var många av barnen utsatta och kände på så sätt att de behövde ”visa upp sig” för att 

accepteras bland de andra i gruppen.  

Det rådde kriser i kamratgrupper och detta var en grundläggande faktor till barnens känsla av 

otrygghet i skolan och fritidshemmet. Inom verksamheten, där vi befann oss i när vi 

diskuterade, upplevde jag att det fanns mer trygghet och avslappnad stämning bland barnen. 

De kändes mer trygga i sig själva och sin omgivning. Detta fick mig att börja tänka och 

reflektera över hur viktig vänskap är för ett barn och vad det ger barnet för trygghet inom 

fritidsverksamheten. Jag insåg även vikten av detta inom vårt professionella förhållningssätt 

allt mera efter diskussionen med fritidspedagogen. 

Jag har själv varit barn och umgåtts med jämngamla barn och drog mig till minnes över de 

känslor som visats av de barn som var utanför kamratgruppen och hur jag själv kunde känna 

hur viktigt det var att ha vänner. Sedermera väcktes nyfikenheten över vad det var för känslor 

barnen visade och hur pedagogerna behandlade detta.  Mina tankar gick från den tiden fram 

till nutid och intresset väcktes för hur fritidspedagoger idag agerar i verksamheten för att ge 

barnen en trygg miljö och möjligheter till vänskap. 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten – (Skolverket, 2011, sid 7). 

Som fritidspedagog äger den professionella yrkesrollen rum i en mycket social och aktiv miljö 

där barnen i är stort fokus, vilket gör att olika strategier behövs för att kunna bemöta och ge 

varje barn en meningsfull fritid (Skolverket, 2014). Med detta som grund så kan rapporten 

vara en god källa till att nå ökad kunskap om vänskapens betydelse för barnen i fritidshem.  
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Syfte och forskningsfrågor 
  

Syftet med denna rapport är att nå kunskap om hur fritidspedagoger uppfattar betydelsen av 

vänskap och trygghet inom skolan och fritidshemmet samt om hur de arbetar för att skapa en 

inkluderande miljö.  

Till denna rapport hör några forskningsfrågor som är preciseringar av syftet i studien och 

kommer att besvaras i de olika delarna. Dessa frågor är följande:  

 Vilken betydelse har en trygg vänskapsmiljö inom skolan och fritidshemmet 

för ett barn? 

 Hur definierar fritidspedagogerna vänskap? 

 Vilka metoder använder sig fritidspedagogerna av för att inkludera de barn 

som är i utanförskap? 

 

Textens innehåll och disposition 

Forskningsfrågorna har besvarats via datainsamling med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

aktivt verksamma fritidspedagoger från olika fritidshemsavdelningar. Forskningslitteraturen 

som behandlas i texten och som tas upp inledningsvis lägger den största vikten på 

tryggheten/vänskapens betydelse som bakgrund för ett barns utveckling och lärande. Texten 

behandlar grunderna för barnens sociala samspel och barnets utformning av sin utveckling. I 

intervjuerna som presenteras i resultatdelen läggs fokus på att knyta an till pedagogers 

erfarenheter och verkan för att stötta barnet i sin utveckling inom trygghetens och vänskapens 

väggar. Resultaten är sammanställda i teman som framkommit i intervjuerna och analyseras 

därefter med stöd av litteraturen innan de avslutningsvis diskuteras.     
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Bakgrund 
 

För att förstå vikten av vänskap i ett barns liv måste det sociala umgänget ses över vad det 

betyder för ett barn och hur viktigt det är för dess utveckling. Genom att ha en god förståelse 

för detta som fritidspedagog gör det att man stärker sin kunskap och kan vidta åtgärder för 

stöttning till det barn som behöver det på ett gott sätt. En intressant vinkel är också hur 

definitionen av vänskap och hur vänskap ser ut, hur kan man definiera just detta? I följande 

text kommer litteratur och teoretiska begrepp, som anses relevanta för rapportens syfte att 

redogöras för. Litteraturen behandlar främst ämnet barns utveckling och lärande samt 

fritidshemmets uppdrag. 

 

Barns utveckling och lärande  
 

Redan tidigt i livet strävar barnet efter att skapa gemenskaper med sin omgivning (Dahl, 

2014). Barnets allra förstas dialog och anknytning till föräldrarna eller vårdnadshavaren är 

väldigt viktigt för barnets framtida utveckling. Det är i denna första relation barnet bryr sig 

om och försöker att förstå någon annans känslor/behov (Gustafson, 1998). Genom att barnet 

får tidig uppmärksamhet och att dess önskningar förstärks så kommer lusten väckas till nya 

upplevelser och till att ta nya initiativ. Allt detta är en stor grundkomponent till utvecklandet 

av den sociala kompetensen. Social kognition, eller att förstå socialt beteende mellanmänsk-

liga relationer, är ett viktigt begrepp om hur barn tillägnar sig sin sociala kompetens. ”Det 

handlar om utvecklandet av förmågan att förstå hur en annan människa känner och tänker” 

(Ihrskog, 2006, s 29), att kunna ta och sätta sig in i någon annans perspektiv kort sagt. Barns 

sociala kompetens är en avgörande faktor för att kunna knyta kontakter med andra barn och 

sedan kunna behålla dessa relationer (Ihrskog, 2006).  

Barn, som har stor social kompetens tenderar  oftast vara mera tillmötesgående och ha en god 

självuppfattning och positiv grundinställning (Ihrskog 2006). De har också god förmåga att 

lösa konflikter genom att de  lättare kan överblicka vilka regler och normer som finns i den 

grupp som de befinner sig i. Deras kommunikation med andra barn är tydlig och förmågan att 

knyta an nya kontakter är bra. För att kunna ingå i den sociala miljö som barnet hela tiden rör 

sig inom så behövs färdigheter, förhållningssätt och motiv som skapar ett kulturellt orienterat 

synsätt. Barnet ser på sig själv i relation till de individer de möter och de grupper som denne 

ingår i. För barnet blir det väldigt viktigt som individ att se hur man passar in tillsammans 

med andra i syfte att känna tillhörighet, att vara omtyckt och att känna sig behövd (Ihrskog, 

2006). Barnets interaktion, relationsskapande och delaktighet i kollektiva processer är 

grundläggande för dess utveckling(Johansson & Ljusberg, 2004). 
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Fritidshemsverksamheten och fritidspedagogens roll 

Som fritidspedagog kan man utmana barn till att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper 

om sig själva och sin omvärld, samt att ta till vara på deras nyfikenhet och lust att lära. Dessa 

utmaningar är till för att stimulera barnets allsidiga utveckling. Enligt skollagen så ska barn 

erbjudas stöd i sin utveckling inom social förmåga (Skolverket, 2011). Ett sätt att stimulera 

detta, och som även är till stor vikt för en fritidspedagog, är att konstruera miljöer där barnen 

får chans till utmaningar (Dahl, 2014). Enligt Skolverket (2014) ska miljön i fritidshemmet 

utformas för olika typer av verksamheter i såväl stora som mindre grupperingar. 

Fritidshemmet är oftast ett exempel på en öppen miljö där barnen har stor frihet att röra sig 

(Johansson & Ljusberg, 2004). Genom att organisera småmiljöer, t ex små rum i rummet, för 

gemenskap och grupptillhörighet kan barnens relationer och utveckling stärkas. Men det kan 

även leda till begränsningar. En begränsning kan vara att barnen själva skapar ett rum i 

rummet och avskärmar sig så att ett annat barn inte kan känna tillhörighet. Miljöerna som 

byggs upp i fritidshemmet kan bestå av rum avsedda för att underhålla och främja 

gemenskapen i gruppen och andra rum för att ge barnen en chans att skapa egna möjligheter 

till vänskapsrelationer (Dahl, 2014).  

I en fritidshemsverksamhet som bygger på insikten att barns utveckling och lärande är 

konstant pågående, så skapas goda möjligheter för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt 

(Dahl, 2011; Skolverket, 2014). Har personalen i fritidshemsverksamheten även synsättet att 

barn är aktiva medskapare till sin egen utveckling och sitt eget lärande så sker en liknande 

utveckling. En helhetssyn på barns utveckling bygger på insikten att olika sidor av barns 

utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra (Skolverket, 2014). Barnets 

självkänsla stärks om det känner sig trygg i en grupp och har utvecklat en tillit till sina 

kamrater, och med ökad självkänslan påverkas även barnets förmåga till att lära (Ihrskog, 

2006). Barns sociala och känslomässiga utveckling påverkar på så sätt hela den intellektuella 

utvecklingen. Barnet stärker och förbättrar sin självbild genom att kunna skapa 

vänskapsrelationer och får genom ett sådant relationskapande en kontinuerlig träning av 

sociala strategier. Från 9 till12 års ålder så utgör likheten mellan barnen det viktigaste kriteriet 

för vilka de vill vara tillsammans med. Det är i relation med likasinnade som man lär sig om 

sig själv och de andra runt omkring. Vänskap ligger så centralt i denna ålder att den 

tillgodoser helt andra funktioner än i jämförelse med relationer mellan vuxna individer 

(Ihrskog, 2006).   

Fritidspedagogens ansvarsområde innebär att verka för att barnens behov av omsorg, 

stimulans och pedagogiskt stöd för utveckling blir tillgodosett. Fritidspedagogens arbete 

inriktar sig då både på det enskilda barnets behov och på hela barngruppens behov (Ursberg, 

1996). Barnen behöver få mer inflytande och ansvar, både när det gäller att bestämma över sig 

själva och över verksamheten på fritidshemmet (Skolverket, 2014). Det enskilda barnet 

behöver få reaktioner och bekräftelse från sin omgivning som visar att denne är någon och har 

betydelse i gruppen. Barnet skapas och formas som social varelse genom att till exempel 

läraren/pedagogen visar varje enskilt barn intresse och alltid tilltalar barnet med dess namn 

(Ursberg, 1996), allt för att barnet ska trivas och må bra. Genom att barnet blir 

uppmärksammat genom namn, hälsningsfraser och ett genuint intresse från 
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läraren/pedagogens sida bidrar det till att barnet känner sig sedd och uppmärksammat och en 

”må bra-känsla” kan väckas inom barnet. Centralt i fritidspedagogers kunskapsbas är 

kunskaper om barns sociala och emotionella utveckling och lärande, om hur grupper fungerar 

och utvecklas samt hur relationer och estetiska uttryckssätt kan användas för lärande och 

utveckling i fritidshemsverksamhet (Andersson, 2013). Fritidspedagogerna i Anderssons 

studie menar dock att möjligheterna att använda sina kunskaper påverkas av ramfaktorer som 

t ex barngruppsstorlekar (a.a.).  

 

Synen på vänskap 

 

Vad är vänskap? Många ställer sig frågandes inför detta, men det är så att i vårt samhälle har 

vi inga sociala knep för att markera vad just vänskap är (Pihlgren, 2011). Det finns inte heller 

någon språklig form för att benämna graden av vänskap, om den är djup/ytlig eller om vän-

skapsrelationen har en början och ett slut (Ihrskog, 2006). Vänskapsrelationer är en företeelse 

som kan efter att den uppstått växa i styrka, utvecklas och sedan möjligtvis ta slut eller bara 

avta. Allt detta kan hända utan att den resterande delen av omgivande samhället eller fritids-

hemsverksamheten inte har haft kännedom om relationens existens (Ihrlskog, 2006). Som in-

divider är alla aktiva i sin egen utveckling. Sökandet efter tillfredsställelse av ett inre behov 

bidrar till att vi söker efter kontakt med andra människor som finns runt omkring och omger 

oss. ”Genom att identifiera oss med andra och knyta an till andra människor som berör oss 

formas och omformas jaget” (Ihrskog, 2006, s 30). Ihrskog hänvisar till Mead och anger att 

det är i förhållande till det omgivande samhället som denna utveckling sker. ”Jaget” uppstår i 

den sociala erfarenhetsprocessen och aktivitetsprocessen, det vill säga: Utvecklingen inom in-

dividen är ett resultat av dennes relation till denna process samt till andra individer inom 

denna process.  

Hur vänskap specifikt uppstår råder det många delade meningar om, men ett viktigt kriterium 

för vänskap är enligt Ihrskogs (2006) avhandling är att man delar med sig av ”sitt innersta”. 

Detta är en del av den sociala utvecklingen, menar författaren vidare. Vänskapsband bygger 

på att man delar med sig av sina privata sidor och känslor, sammanfattar författaren kort 

(2006). Men i och med att man delar med sig av allt detta så blir i sin tur vänskapen sårbarare. 

Det går också att dela med sig för lite av sig själv, men då underbyggs känslan lätt hos den 

andra parten att känna sig otillräcklig eftersom de inte delar allt med varandra. Att känna till 

det mesta om varandra utgör också ett hot ifall relationen skulle brista (Ihrskog, 2006).  

Tillit är en stor grundförutsättning för att få en ömsesidig vänskapsrelation mellan individer. 

En relation kräver också förståelse för den andre, identifikation och visad empati. Behovet av 

vänner ökar identitetsskapandet hos barnet, barnet får stöd och näring till sin egen identitet 

genom sina vänner och kompisar. Genom bekräftelse ger vänskapen ett emotionellt och 

socialt stöd till barnet. Vänskapen stärker och gör också barnets jaguppfattning trovärdig 

eftersom vänskapsrelationen mellan de ingående parterna är jämlik (Ihrskog, 2006).  

Vänskapliga relationer beskrivs oftast utifrån olika definitioner till exempel arbetskamrat, 

klasskamrat, barndomsvän, bekant eller kompis (Lundgren, 1995). Vänskapsidealet finns där 

som något att eftersträva och man beskriver den sanna vänskapen, den riktiga vänskapen, som 
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något speciellt fast man kanske inte har den närvarande i sin vardag (Lundgren, 1995).  Detta 

gör det svårt enligt Lundgren (1995) att forska kring vänskap, eftersom alla värderar sina 

relationer olika och idealiserar sina tankekonstruktioner. Barnen är i en ständig förhandling 

om att bilda vänskapsband inom skolverksamheten bland annat under raster, på lektionerna 

och under lunchen (Ihrskog, 2006). Skolan och fritidshemmet ska hjälpa till med barns 

relationsbyggen genom att sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

och möjligheter för barnet utveckla vänskap med andra barn (Skolverket, 2011)   

 

Arbete i fritidshem och skola 

Att må bra och trivas, är möjligt i en stressfri miljö där barnet kan känna tillit, lugn, lust och 

nyfikenhet. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik, vilket därigenom ger ett stöd för 

barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Det är viktigt att barnen har 

någon att vara med och kan känna sig trygg inom skolområdet (Dahl, 2011). Alla barn har rätt 

till en visad respekt och en god hälsa. Trygghet, delaktighet, inflytande och utbildning är alla 

också bidragande förutsättningar för att skapa god hälsa hos barnet (Pihlgren, 2011). Utifrån 

våra nationella styrdokument så är lärarens uppdrag att utveckla goda lärandemiljöer såväl i 

skola som på fritidshemmet (Skolverket, 2011).  

Vidare ses personalen i fritidshemmet finna sitt expertområde i arbete med grupprelationer, 

elevers övergripande sociala och allmänna utveckling och elevers lärande i praktiska och 

konkreta sammanhang. Fritidspedagogernas arbete är att stödja elever till självständighet och 

trygghet, ta ansvar för sina handlingar, att vara en bra vän. De ska även lära barnen att kunna 

lösa konflikter med kamrater, att visa hänsyn och respekt för andra och att följa gemensamma 

regler (Skolverket, 2014). Det ska även finnas helhetsperspektiv på barns utveckling och 

insikten av att olika delar av barns utveckling och lärande hör ihop. Till exempel kan barnets 

självkänsla stärkas om hen känner trygghet i gruppen, självkänslan påverkar i sin tur barnets 

förmåga att lära Den övergripande pedagogiken i fritidshemmet bygger på ett grupporienterat 

arbetssätt där relationerna mellan barnen och mellan barnen - personalen är viktiga redskap i 

arbetet (Skolverket, 2014).  

En del inom skolan som faller in under vårt samhällsuppdrag är ett hälsofrämjande arbete. Ett 

hälsofrämjande arbete i skola och på fritidshem är en del i en större utvecklingsprocess och en 

del i vårt samhällsuppdrag (Jacobsson, 2011). Då skolan ses som en stor arbetsplats så är det 

ett forum där barn, unga och vuxna lätt kan nås och utbildas för att utveckla en positiv social 

hälsa. Goda lärandemiljöers fokus ligger på hela barnet och hela skolan. Inriktningen är att 

utveckla goda relationer mellan elever och lärare samt elever och elever. Att barn har en god 

hälsa ses som en viktig förutsättning för god inlärning och utveckling (a.a.).  
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Barngruppen och fritidshemsverksamheten 

Barnet och hela dess barndom är en stor social konstruktion, där social kompentens tränas upp 

och de bildar sina egna barndomar. Fritidshemmet är en viktig arena där just skapandet av 

barndomen och kompetensen tar vid (Dahl, 2011). För att kunna bilda sig en förståelse om 

barns sociala liv på fritidshemmet använder sig Dahl (2011) i sin licentiatavhandling ”Barns 

sociala liv i fritidshem” av begreppet: Community of practice, som på svenska översätta till: 

”Praktikgemenskaper”. Ursprunget till begreppet står enligt Dahl att finna i Jean Lave och 

Wengers teori om så kallat legitimt perifert lärande och förknippas oftast ihop med den 

sociokulturella teorin (a.a.). Enligt Dahl (2011) som refererar till Wenger kan 

praktikgemenskaper liknas vid ett slags minisamhälle, fritidshemsverksamheten där barnen 

tillbringar mycket av sin tid är ett exempel på detta. barnen kan tillhöra flera olika 

praktikgemenskaper samtidigt och ibland samlas olika praktikgemenskaper, dvs grupper med 

barn, runt gemensamma intressen. Tillhörigheten i gemenskaperna förändras dock över tid. Dahl 

fann i sin studie fyra olika praktikgemenskaper i det fritidshem hon studerade. De hade olika 

karaktärsdrag som t ex slutenhet kontra öppenhet, hierarkiskt kontra samarbetskultur och 

vågakultur kontra bemästrakultur (Dahl, 2011).  

Vidare tillägger Dahl (2011) att alla människor tillhör olika slags praktikgemenskaper, såväl 

hemmavid som i fritidshemmet eller på arbetsplatsen. Dahl uttrycker också att alla människor 

reflekterar över vilka praktikgemenskaper som de befinner sig i för tillfället, samt då uppstår 

en reflektion över vilka gemenskaper man har tillhört och vilka som man skulle vilja tillhöra i 

framtiden (Dahl, 2011). Oavsett hur medlemskap i gruppen ser ut så finns alltid en konstant 

reflektion. Vidare skriver författaren att teorin om deltagande i praktikgemenskaper kan 

användas för att förstå individens, gruppens och organisationens lärande (Dahl, 2011). Enligt 

Dahl menar Wenger att ordet ”praktik” är ett sammanhang där människan genom olika sorts 

processer kan upptäcka världen omkring sig och se sitt engagemang inom den som 

meningsfullt. Att delta i någonting är en aktiv process, och förutsättningar för att agera i en 

praktik är att människan lever i ett sammanhang där den kan kommunicera och agera med 

andra människor (Dahl, 2011). 

 

Metod 
 

I denna rapport har kvalitativa intervjuer använts som metod för insamling av data. Vid en 

kvalitativ intervju är frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera mellan 

intervjutillfällena (Johansson & Svedner, 2010). Syftet bakom valet av denna metod är att få 

den intervjuade fritidspedagogen att ge så uttömande svar som möjligt och få en bredare 

chans till omformuleringar än till exempel via en enkät där frågorna bara kan besvaras med 

”Ja/Nej” eller i ett mindre fällt för kommentarer. Denna form av intervjumetod öppnar upp för 

en dialog eftersom frågorna, som beskrivits ovan kan variera mellan intervjutillfällen 

(Johansson & Svedner, 2010). Metoden valdes även för att få höra professionella 

yrkesutövande fritidspedagogers syn på vänskap, trygghet och hur man kan verka för en god 

miljö. Vilket hör samman med studiens syfte. Intervjuerna kan visa på individens olika 



 

9 
 

uppfattningar och därmed ge en djupare förståelse i ämnet. Inspelning är något man bör 

tillämpa vid kvalitativa intervjuer för att lättare kunna bearbeta resultaten i efterhand 

(Johansson & Svedner, 2010) och detta gjordes vid alla intervjutillfällena.   

Inför intervjuerna så hade färdigbestämda frågeområden skapats, medan de efterföljande 

följdfrågorna tilläts variera beroende på de svar som gavs (se bilaga). När dessa frågor 

planerades fanns olika tankegångar om vilka aspekter som är viktiga att känna till. Att känna 

till hur en fritidspedagog ser på vänskap kändes både relevant och intressant, vilket skulle 

kunna följas upp med hur de uppmärksammar barn som står utanför vänskapen. För att kunna 

uppmärksamma barn i utanförskap behövs ett bra och genomtänkt synsätt på vänskap. Vidare 

under intervjuen formulerades olika följdfrågor (se Bilaga 2). Andra följdfrågor uppstod 

också under de olika mötena med informanterna.   

Urval 

 

I absolut första skeendet av studien kontaktades de utvalda verksamheterna via mejl till två 

skolområdeschefer i en mellanstor kommun (se Bilaga 1 för Informationsbrevet) eller via 

skolornas rektor för att få ett godkännande. Efter detta mejl besvarade åtta fritidspedagoger att 

de var villiga att agera informanter. Det är olika fritidspedagoger från samma skola och olika 

avdelningar. Det var även informanter som arbeta inom andra skolor. Deras yrkeserfarenhet 

sträcker sig från 2 till 22 års erfarenhet av aktivt arbetande i fritidshem.  

Denna form av blandning av fritidspedagoger valdes för att få bredare bild av 

fritidspedagogernas synsätt, uppfattningar, metoder och strategier vad gäller studiens 

intresseområde. En av fritidshemsverksamheterna som valdes var den där mitt intresse för 

studiens frågeställningar väcktes och som nämns i rapportens inledning. De andra 

verksamheterna som tillfrågades om deltagande i studien kontaktades efter att jag kollat upp 

vilka som låg i närliggande områden i förhållande till den fritidshemsavdelning där jag hade 

haft de tankeväckande diskussionerna.  

Verksamma fritidspedagoger inom fritidshem var någonting som studien behövde för att 

uppnå sitt syfte. De berörda fritidspedagogerna kommer att benämnas med siffror för att 

behålla deras anonymitet inom studien, till exempel ”Fritidspedagog 1”. 

 

Forskningsetik  
 

I det utskickade mejlet till skolområdescheferna och rektorerna så skrevs de forskningsetiska 

principerna utförligt om att de kommer att respekteras under hela intervjun. Vid en studie där 

andra människor är inblandade är det viktig med vissa etiska överväganden. En kvalitativ studie 

ska värna om deltagarens rättigheter, se till den individuella deltagarens värdighet och säkerhet 

samt värna om rätten till självbestämmande. En viktig del som ska finnas i åtanke inför en 

intervju är att visa respekt för rättvisa, för rätten att vara olika, samt att ha respekt för individen 

oavsett kön, ålder med mera. Det är en viktig del av den kvalitativa studien.  

Innan intervjun startade så beskrevs fritidspedagogernas rätt till att dra sig ur intervjun eller 

rapporten enligt principen för informerat samtycke. Informerat samtycke betyder att syftet 
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beskrivs för deltagaren, hur studien är upplagd, riskerna och fördelarna med deltagandet. Det 

ska ingå att personerna deltar frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan (Kvale & 

Brinkman, 2009). För att deltagarens identitet inte ska avslöjas beaktades konfidentialiteten i 

forskningen. Vilket betyder att ingen personlig information avslöjas som till exempel namn, 

ortnamn eller likande (Kvale & Brinkman, 2009). Det är av stor vikt att inte orsaka en obekväm 

känsla hos informanten och man bör därför ge en god information av studien för att väcka ett 

förtroende hos denne (Kvale & Brinkman, 2009).  När intervjutillfällena ägde rum så lästes 

rättigheterna upp för att ge pedagogerna en trygghet och de kunde känna sig säkra över 

situationen och skapa tillit till studien. Information utgavs även om arbetet, tanken bakom och 

hur fröet till idén såddes. Detta gjordes för att ge dem information om vad undersökningen 

handlar om och även väcka deras tillit till intervjun och seriositeten i arbetet.  

 

Genomförande  

Rapporten har skrivits under tiotal veckor. Grundtankarna till innehållet bildades redan några 

veckor innan rapportens uppstart skulle ta vid. Det första som planerades var syftet och 

forskningsfrågorna, sedermera lästes litteratur rörande insamlingsmetoder och kvalitativa 

intervjuer valdes tillslut som metod. I det första skedet innan intervjuerna ägde rum så 

skapades huvudfrågor med kopplingar till forskningsfrågorna. Följdfrågorna planerades för att 

var flexibla att omformuleras beroende på de svar som informanterna utgav (se Intervjuguiden 

i Bilaga 2).  

Intervjuerna ägde rum i ett enskilt rum på de olika verksamheterna där fritidspedagogerna 

verkar. Detta för att inte riskera störningar vid inspelningen eller att det skulle uppstå andra 

situationer som skulle kunna distrahera informanten. Huvudfrågorna till intervjuerna ställdes i 

olika ordning vid tillfällena beroende på hur intervjuerna fortlöpte. Vissa av informanterna 

gav väldigt uttömmande svar medan andra krävde mera följdfrågor för att få samtalet att flyta 

utan stopp. Intervjuerna fortlöpte mellan trettio minuter upptill femtio minuter. Via ett aktivt 

lyssnande, mindre sammanfattande och vidare följdfrågor på det fritidspedagogerna uttalat, så 

blev min roll neutral genom hela samtalen. Deras ord låg i fokus och mycket noggrannhet 

lades från min sida för att inte påverka deras svar i någon specifik riktning.  

Bearbetning och analys av data 

Efter att intervjuerna ägt rum och spelats in så lade jag in ljudfilerna på datorn allt eftersom de 

blev klara. Sedan lyssnade jag igenom intervjuerna och skrev ner dem i olika dokument 

medan jag lyssnade. Genom att jag fört över filerna till ett större uppspelningsprogram på 

datorn så blev möjligheten lättare att kunna spola tillbaka och lyssna om så jag inte hörde fel. 

Sedan när alla intervjuerna färdigställts valde jag ut olika delar från dem utifrån 

forskningsfrågorna och lade in resultaten i ett separat dokument där just forskningsfrågorna 

stod uppradade. Därefter sammanfattades resultatet från de teman som framträdde utifrån 

forskningsfrågorna och syftet att nå kunskap om hur fritidspedagoger kan arbeta för att skapa 

trygghet, vänskap och verka för en inkluderande miljö inom skolan och fritidshemmet. 

Därefter analyserades den insamlade data i relation till tidigare forskning.  
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Resultat 
 

Denna resultatredovisning är strukturerad i rubriker utifrån de mest framträdande och 

återkommande teman som framkommit under intervjutillfällena:  

 Definition av vänskap  

 Vänskapens betydelse för ett barns utveckling 

 Pedagogiska metoder utifrån barns beteendemönster  

 Fritidshemmets uppdrag 

 

Definition av vänskap  

Vad gäller definitionen av vänskap ser många informanter det som ett stort begrepp, det är 

inte bara barn som leker ihop utan barn som också kan fungera ihop i andra sammanhang. 

Andra sammanhang kan vara att prata med varandra, ha positiv attityd och känna trygghet i 

varandras närvaro. Barnen behöver inte aktivt leka med varandra för att vara vänner men 

känna att de kan vara i vandras närvaro och har en övergripande positiv attityd gentemot 

varandra. Genom att denna attityd finns gentemot varandra så bildas en övergripande trygghet 

i barngruppen påpekade två av informanterna. 

- Jag tror då att det är när barnen dras till varandra på ett positivt sätt och att kommunikationen fungerar 

utan att det blir en massa missförstånd. Och att de har lätt att hitta på saker, men man kan ju vara vän med 

någon utan att hitta på en massa saker att göra. (– Fritidspedagog 2). 

- Vänskap för mig är kanske lite mer hur man är mot varandra. Alltså att man är snäll, en god kompis och 

kan finnas i varandras närvaro. (– Fritidspedagog 5). 

I en fritidshemsverksamhet gjorde de dock skillnad på orden ”kompis” och ”vän” eftersom 

barnen tycktes reagera negativt på ordet vän. ”Vän” ansågs ha djupare mening än ”kompis”. 

Barnen såg sig tvingade att vara med någon de inte vill vara med när ordet ”kompis” 

användes enligt en av informanterna. ”Kompis” uttrycktes när de menade att det är viktigt att 

vara snäll mot varandra och ha ett positivt klimat i verksamheten. Det var det stora socialt 

vedertagna begreppet gällande när alla kunde vistas med varandra.  

Ordet ”vän” betydde enligt en av fritidspedagogerna att barnen lekte aktivt med varandra och 

stod varandra mycket nära i sin relation. Målet och syfte på dennes avdelning av 

fritidshemsverksamheten var att alla barn inte behövde vara vänner, men i alla fall kompis 

med varandra. De skulle kunna finnas i varandras närvaro utan att känna sig störda eller 

osäkra. Detta talade fritidspedagogerna på den avdelningen mycket med varandra om och 

anordnade aktiviteter där huvudsyftet kretsade kring vänskap. Exempelvis nämndes det att vid 

en rörelseaktivitet låg vikten på att samarbeta. Barnen blev medvetet indelade i konstellationer 

med kamrater som de i sin vardag normalt inte umgicks med. Detta gjordes enligt den 
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intervjuade fritidspedagogen för att barnen skulle få en chans att lära känna varandra eller i 

alla fall kunde känna att det går att finna sig i den andres närvaro utan komplikationer. 

Givetvis fanns en risk i detta att barnen skulle bli osams om samarbetet inte fungerade, men 

allt som oftast gick det i positiv riktning menade fritidspedagogen. Aktiviteterna utformades 

också utefter de barn som anmält sig för dagen då det skulle anordnas. 

Denna avdelning som gjorde skillnad på dessa begrepp skilde på så vis ut sig ifrån de övriga 

fritidshemsverksamheterna utifrån informanternas beskrivningar. De andra uttryckte det hela 

som att alla inom fritidsverksamheten skulle vara vänner, ingen skillnad gjordes på orden 

”vän” och ”kompis”. Det gjordes heller ingen större värdering om orden ingav en annan 

innebörd för någon. På dessa avdelningar var man bara vänner eller kompisar. 

- Vänskap för mig är nog mer hur barnen agerar och är runt om varandra. Att de är snälla mot andra, är en 

bra kompis och kan vistas med varandra utan att missförstånd och komplikationer uppstår. (– 

Fritidspedagog 4). 

 

 Vänskapens betydelse för ett barns utveckling 

Utifrån de kvalitativa intervjuerna med de yrkesutövande fritidspedagogerna framgår det 

tydligt att vänskap och känslan av att ha en vän skänker en stor trygghet för barnet och dess 

utveckling. Att känna sig sedd och behövd stärker barnets självkänsla, vilket kan i vissa fall 

tendera att barnet på egen hand söker sig aktivt mot lekande barngrupper.  

-Jag vill att barnen ska kunna känna sig säkra och trygga i oss vuxna och samtidigt vill jag ge barnet hjälp 

på vägen i sin egen utveckling finna trygghet i sig själv att våga ta initiativ. Att barnet vågar på egenhand 

söka sig till andra spelar stor roll för dess självkänsla tror jag, barnet visar för sig själv att den kan och 

klarar av att komma med i andra barngrupper.(- Fritidspedagog 7). 

Barn som inte har den tilltron till sig själv och drar sig undan för att vara för sig själv behöver 

få en hjälpande hand att komma in i gruppen menade fritidspedagogerna.   

- En del barn är passiva och väntar på att bli inbjudna, de törs inte riktigt ta initiativ eller göra saker utan 

väntar passivt på att bli inbjuden. Man får försöka ge dem mycket uppmärksamhet, visa att man verkligen 

ser dem, prata med barnet.  (– Fritidspedagog 1). 

Genom att prata med barnet och ge det uppmärksamhet visar man att man som fritidspedagog 

ser och märker av dess känslor. Barnet söker inte aktivt en hjälpande hand men genom att 

vara en uppmärksam fritidspedagog kan man sträcka ut den och stötta barnet till eget 

initiativtagande. På långsikt kan denna stöttning göra att barnet nästa gång söker sig på 

egenhand mot ett annat barn eller en lekande barngrupp. I sin tur har detta skänkt barnet 

trygghet i sig själv att finna mod till att ta eget initiativ och känna trygghet i att de vuxna på 

skolområdet finns där som stöttning. 
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Pedagogiska metoder utifrån barns beteendemönster  

Sett till forskningsfrågorna rörande fritidspedagogers olika metoder för att skapa en 

inkluderande miljö för barn i utanförskap så angavs många uttömmande svar. Många av de 

intervjuande fritidspedagogerna uttryckte vikten av att finnas som vuxen på plats runt 

barngruppen och stötta barnet som befinner sig i utanförskap. 

Alla informanterna menade att genom att finnas på plats vid en leksituation kan den vuxne 

fråga barnet om denne vill leka med de andra barnen, men också initiera de lekande barnen till 

att fråga barnet som inte är delaktig i leken om denne vill vara med. Vidare uttrycktes också 

att det finns en strategi att tillämpa som innebär att fritidspedagogen och barnet startar en lek 

tillsammans, dit andra barn kan lockas att komma och vara med. Sedermera drar sig 

pedagogen sakta ur leken. 

- Det kan göras genom det att jag och barnet gör en rolig sak så kan det ju söka sig dit andra barn också. Så 

att det sen kan skapas något som jag kan dra mig därifrån, om de spelar ett spel till exempel eller leker en 

lek. Så kan jag backa och barnen fortsätter leka.  Det känns som att det är det som är målet, att barnen 

leker med varandra.  (– Fritidspedagog 2).  

Om denna metod inte går i den riktning som fritidspedagogen tänkt så angav en av de andra 

informanterna en annan strategi. 

-Man kan ta med sig den en sväng med barnet och ta en titt på vad de andra barnen gör. Och fråga denne 

”vad skulle du vilja göra? Vilka skulle du vilja vara med?” Och att man hjälper denne att få vara med en 

grupp, sen frågar man dem i gruppen om denne får vara med. (-Fritidspedagog 1). 

Men det är inte bara i leksituationer som det är viktigt att finnas på plats och göra barnet sedd 

och delaktig. Det gäller att kontinuerligt under dagen försöka se och uppmärksamma barnen 

påpekar informanterna enhälligt. En tillämpad strategi som en av den intervjuade 

fritidspedagogen lade stor vikt vid var att alltid hälsa på barnet med namn, vilket ger barnet 

känslan av att vara sedd och trygg inom fritidshemmet väggar. Den fritidspedagog som 

tryckte på vikten av detta och tillämpade denna metod uttryckte att hen själv hade haft det 

kämpigt med sociala relationer under sin egen skoltid och var nu extra vaksam över vilka barn 

som behövde få uppleva känslan av att bli sedd och bemött.  

-Jag försöker alltid att hälsa på barnen när de kommer på morgonen eller när jag möter dem på fritids. 

Hälsa med namn och småprata lite grann om läget och så. Jag tror det är viktigt att göra detta. Att hälsa 

och tilltala barnets namn visar ju att barnet har setts och det får en bekräftelse. Jag hade gärna velat att 

mina lärare gjorde så under min skoltid.(-Fritidspedagog 7).  

Ett tydligt och vanligt beteende mönster som informanterna beskriver hos enstaka barn är att 

en del barn tenderar att vara mera ”utåtagerande och explosiva i sitt beteende”, oftast på grund 

av osäkerhet i sig själv och i tilliten till de andra barnen runt om. Dessa barn tenderar att 

infinna sig i rollen ”dålig uppmärksamhet är bra uppmärksamhet” vilket innebär att barnet 

gärna visar upp sig för att få känna inkludering, men dessvärre är det en ”felaktigare” form än 

de som ses normalt för en fungerande kompisrelation. Det kan vara bråk med andra eller att 

barnen använder olämpligt språk eller slåss. Ett sätt att bemöta detta, som en fritidspedagog 
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tryckte på, är att försöka få barnet att själv uppmärksamma vad den gör och få den att 

reflektera över sitt beteende och förstå vad det i sin tur kan bero på.  

- Har barnet inte vänner så tror jag att de barnen upplever en typ av avundsjuka/svartsjuka och att de 

behöver visa upp sig och försöka få uppmärksamhet , det här med ”bättre med dålig uppmärksamhet än 

ingen alls”, alltså göra negativa saker för att synas.( – Fritidspedagog 1). 

I olika fall tenderade detta beteende bero på en låg självkänsla hos barnet och oftast en 

acceptans i den roll som barnet fått i gruppen menade några av fritidspedagogerna. Barnet blir 

lite av en clown i sammanhanget och erhåller de andras uppmärksamhet genom dess 

agerande, vilket ger barnet känslan av att vara sedd. En annan fritidspedagog bemötte ett barn 

med sådant beteendemönster genom att starta en lek med barnet och därefter genom leken 

styra barnet till självreflektion. Med detta menar den pedagogen att när dessa två då leker så 

upplever barnet en trygghet med pedagogen och törs då vara sig själv och även kunna spela en 

roll i leken. Under lekens gång bjuder sedan fritidspedagogen in mer barn till leken och 

genom detta kan barnet uppmuntras och finna trygghet i sig själv.   

I en fritidshemsverksamhet där en intervju till studien ägde rum så uttryckte en av 

fritidspedagogerna att det fanns ett barn med stor problematik rörande sociala koder och hur 

man ska fungera i grupp. Fritidspedagogen hade uppmärksammat dennes beteendemönster 

genom studera hur hen agerade under dagen. En strategi som de tillsammans i arbetslaget 

utvecklade och arbetade efter var att alla olika aktiviteter fokuserade på samarbete och 

gruppkonstellationer. Detta resulterade i positiva effekter genom att barnet med svårighet 

träffade ett barn som den föll i mycket tycke för och vänskap uppstod. Barnet som denne blev 

vän med skänkte ett lugn över barnet i svårigheter och därefter upplevdes problematiken inte 

lika stor.  

Det var blandade svar bland informanterna om huruvida de arbetar med kompisskap och 

vänskap i arbetslaget eller tillsammans med andra avdelningar. En del av dem diskuterade 

ganska mycket sinsemellan om hur dagarna gått för barnen och vad gällande planering av 

aktivitet så lades stort fokus på vilka barn som kan ”passa ihop”. Just vid planeringen så 

försökte de antingen dela på ett starkt kompis-par, just för att visa att det finns andra barn att 

vara med, eller så placerade de in ett barn i utanförskap in i en starkare kompisgrupp. Nästan 

varje fritidspedagog hade hela tiden kompistänket i bakhuvudet och vetskapen om att alla 

barn bör få vara med vid planeringarna till aktiviteter. 

 - Vi försöker att hålla en gemensam diskussion om hur vi vill planera våra aktiviteter för barnen, jag tror 

det är av stor vikt att vi har gemensamma mål vid dessa. (– Fritidspedagog 5). 

- Vänskap och kompis-par pratar vi oftast med varandra om vid till exempel bordsplaceringar vid maten. 

Då försöker vi tänka efter vilka barn som skulle kunna ”passa ihop” och vilka som vi kanske behöver sära 

under ett tag. Just i matsituationer försöker vi få barnen att interagera med varandra, en del barn har ju 

starkare band till andra och så är det ju, men vi vill visa att det finns andra att prata med också. Och kanske 

uppstår det vänskap där. (- Fritidspedagog 4).  

 Men det fanns även de som upplevde att de pratade för lite inom sitt arbetslag och tyckte att 

det är något som de helt klart behöver ta upp och diskutera mera.   
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- Sen kan jag ju också säga att det här är egentligen inte så mycket som vi kollegor pratar så mycket om, 

hur vi tillsamman kan göra. Det är ganska sällan som vi pratar om hur vi tillsammans ska hjälpa dem i in 

kompisrelationer (– Fritidspedagog 8). 

- Jag tror att om vi pedagoger pratar  mer om det och har ett mer gemensamt synsätt och målmedvetet går 

in för att stärka några kamratrelationer så tror jag nog att vi skulle kunna göra skillnad mer än vi gör.              

(– Fritidspedagog 3). 

Den svåraste situationen, som fritidspedagogerna uttryckte, var när ett barn som var 

inkluderat i en grupp tilldelats en destruktiv roll och levt sig in i den. Med detta menat så 

tillämpar sig barnet denna tilldelade roll och blir rollen emot sin inre vilja. Barnet finner dock 

trygghet i att ha en roll och få sig känna sig delaktig i gruppen. Detta var något de flesta 

informanterna uttryckte sig ha sett under sina arbetsår.  

- Jag kan uppleva det som speciellt svårt när barnet har en grupp att leka med men rollen som barnet har, 

kanske fått eller tag  sig an på egenhand, inte är positivt för just det här barnet. (– Fritidspedagog 7). 

De pedagogiska metoder som fritidspedagogerna sa sig använda rör sig om att 

uppmärksamma barnet på sitt beteendemönster, det kan vara genom att prata med barnet 

enskilt eller fråga barnet under leksituation om den till exempel har roligt. Ibland får även den 

vuxne försöka avleda barnet mot att söka sig till en grupp med positiv inverkan för barnet. 

Detta kan göras genom att själv leka med barnet eller uppmuntra barnet till att ta initiativ till 

att våga fråga andra.   

- Man får  vara extra vaksam hur  en sådan grupp och barnet beter sig i sin roll. Sedan får man försöka 

diskutera med barnet hur denne mår och så. (– Fritidspedagog 7). 

 

Fritidshemmets uppdrag 

Alla som medverkat i studien var rörande överens om att fritidshemmet har en stor del i 

barnets utveckling och sociala kompentens. Det är i denna form av verksamhet som barnen 

skapar sina barndomar och lägger grunden för framtiden. Här har fritidspedagogen en stor roll 

för att kunna ge barnen en meningsfull fritid och en stimulerande trygg miljö där de kan 

utvecklas i gott mod. Att bilda vänskapsrelationer bland barnen inom verksamheten skänker 

en trygg miljö för det enskilda barnet och stärker denne i sitt sociala tränande/utvecklande.   

- Alltså jag ser ju det som att fritidshemmet har en stor del för barnens utveckling. Det är här barnen är till 

stor del under dagen, som vuxna kan vi till exempel göra mer samarbetsövningar och sådant med barnen. 

Då är det fokus på att få hela gruppen att fungera, och jag tänker att om man skulle få mer tid med att jobba 

med kompisrelationer. För jag tror att det väldigt viktigt för självkänslan och för hur det ska fungera i skolan 

att man känner sig trygg i sina kompisrelationer. ( – Fritidspedagog 4). 

Som framgår i citatet ovan anser fritidspedagogerna att fritidshemmet har stor möjlighet att 

verka för trygghet och vänskap om bara möjligheter ges i form av tid och resurser. Om 

fritidspedagogerna skulle ges mer tid för pedagogiska diskussioner inom arbetslaget och 

planering så finns intentionerna hos dem att skapa mera vänskapsinriktade miljöer för barnen. 

Fokus skulle läggas mera på vänskapsbanden mellan barnen och tryggheten i klimat skulle 

kunna växa.    
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- Jag tror vi kan göra mera skillnad genom att diskutera med varandra i arbetslaget. Vi skulle kunna både 

ha sammarbetsövningar med barnen eller ha prat om just kompisar och hur man kan själv kan bidra till att 

vara en god kompis. I och med att barnen får en större insikt vad det innebär att vara vän så tror jag 

tryggheten bland dem växer. ( – Fritidspedagog 3).  

Fritidshemmet har en övergripande uppgift att ge barnen omsorg och stimulans under 

pedagogisk ledning, vilket alla informanter beskrev tydligt och överensstämmande med 

varandra. Fritidspedagogerna vill verka för en mer stimulerande miljö där barnen själva kan 

söka och finna vänskapsrelationer. 

 

Analys 
 

Texten är strukturerad utifrån de tre rubrikerna: Vänskapens betydelse för ett barns 

utveckling, Trygghet och självkänsla samt: Ett teoretiskt perspektiv på fritidshemmets 

barngrupper. De två första rubrikerna är valda utifrån vad som framträtt ur studiens 

resultatdel, den tredje rubriken är ett försök att förstå de mönster som framträder med hjälp av 

studiens valda teori. 

Vänskapens betydelse för ett barns utveckling 

Ihrskog (2006) och Dahl, (2011, 2014) sätter fingret på vänskapens betydelse för ett barn och 

vänskapens olika delar för att fungera. Just vänskap och att skapa relationer är ett socialt spel 

som barnen själva är del av, men samtidigt är fritidspedagogers uppgift på fritidshemmet att 

stödja barnet i sin utveckling (Skolverket, 2014). Detta resulterar i att de även måste hjälpa till 

och stötta barnen i sin sociala utveckling och anknytning till andra barn. Att observera och 

finnas på plats vid barngruppen är en strategi som många fritidspedagoger i studien tillämpar. 

Detta är en strategi de särskilt tillämpar om ett barn står utanför gruppen och behöver 

stöttning. Genom att finnas på plats kan man som fritidspedagog uppmuntra till att interagera i 

gruppen så att barnet vågar gå in i leksituationen. Det visar på den betydelse som Ihrskog 

(2006 och Dahl (2011, 2014) poängterar.  

Informanterna i denna studie lägger vikt vid barns utveckling och lärande där just sociala 

relationer har en stor bidragande faktor i processen.  Som individer är vi aktiva i vår egen 

utveckling, sökande efter tillfredsställelse av inre behov vilket gör att vi internaliserar med 

andra människor och ting runt omkring oss. Genom att identifiera oss med andra och knyta an 

till andra människor som berör oss formar och omformas jaget och den utvecklingen sker i 

förhållande till det omgivande samhället (Ihrskogs, 2006). Att barnet känner sig inkluderat i 

de sociala relationerna och känner en trygghet i gruppen påverkar dess självkänsla positivt. 

Från de kvalitativa intervjuerna har yrkesutövande fritidspedagoger styrkt detta genom att 

uttrycka att barn som till exempel har någon att hälsa på vid skolstart eller någon att prata med 

upplever ett lugn inför den stundande skoldagen. Oftast hälsade fritidspedagogen med en 

hälsningsfras och tilltalsnamnet och försökte ofta småprata och fråga om hur barnet mådde 

idag. I och med detta blir barnet tydlig sedd och fritidspedagogen visar också tydlig till barnet 

att denne ser och bryr sig om det. 
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Trygghet och självkänsla 

Trygghet och självkänsla är något som är återkommande bland informanternas uttalanden i 

resultatdelen. Dessa två känslor är något som påverkas stort beroende på barnets 

vänskapsband med andra barn och vuxna. Ett barn som betraktats befinna sig i utanförskap 

har oftast fått en nedåtgående självkänsla och tryggheten inom fritidshemmet känns låg.  

Både Ihrskogs (2006) och de intervjuade fritidspedagogerna lyfter fram att en god 

vänskapsrelation sinsemellan barnen är viktigt för att skapa en trygghet och bättre självbild 

hos barnen. Barn som står utanför gruppen eller har fått en stämpel agerar alla olika. Men det 

finns två olika beteendemönster som tycks upprepas i fritidshemmen, antingen blir barnet 

inåtvänt eller utåtagerande. Mycket av detta ser fritidspedagogerna som en del av en lägre 

självbild hos barnet. Antingen gör barnet allt för att passa in och följer mönster ”Dålig 

uppmärksamhet är bra uppmärksamhet” eller så törs det inte leta sig fram till andra barn.  

Det finns även barn som befinner sig i en grupp men på grund av sin osäkerhet nöjer sig med 

den tilldelade rollen som fallit på barnet. Barnet har problem att lämna rollen eftersom den 

skänker en missvisande trygghet och barnet får svårt att leta sig mot nya vänskapsrelationer. 

Denna destruktiva roll finner sig barnet i och anammar till sitt inre jag. Barnet blir någon den 

inte egentligen är och innerst inte vill vara. Det är en svår situation att läsa av, men där gäller 

det som fritidspedagog att möta barnet och uppmärksamma detta beteende för att barnet ska 

våga lämna denna roll. Det går att se att det är viktigt att ha metoder och strategier för att 

kunna bidra till att ge barnen en trygg miljö.  

Barnens beteendemönster tyckte sig vara liknande vid de olika verksamheterna, men inneha 

olika ”grader” av mönster. Fritidspedagogerna hade gjort en liknande bedömning av barnen 

som ingår i verksamheterna, men det som skilde sig åt var att vissa barn tenderade att vara 

mera utåtagerande och mindre inåtvända i de olika verksamheterna. Men sett till resultaten av 

intervjuerna behandlade fritidspedagogerna barnens beteendemönster på ett liknande sätt, 

nämligen att finnas på plats runt de olika aktiva barngrupperna.  

Många av fritidspedagogerna väljer också lägga fokus på att själva ”locka in” barnet till en 

lekande grupp eller på egenhand starta en lek för att sedan få dit andra barn. Dessa metoder 

tycks utifrån informanternas svar var de som fungerar effektivast gällande att få barnet in i 

grupp. Som fritidspedagog går det övergripande arbetet i fritidshemmet ut på att stödja elever 

till självständighet och trygghet, ta ansvar för sina handlingar och att vara en bra vän. Det 

gäller lära barnen att kunna lösa konflikter med kamrater, att visa hänsyn och respekt för 

andra (Skolverket, 2014).  
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Ett teoretiskt perspektiv på fritidshemmets barngrupper  

De olika fritidshemmen går att se som olika praktikgemenskaper där många individer lever 

och verkar (Dahl, 2011). Mönstren inom praktikgemenskaperna tycktes vara liknande på de 

olika fritidshemsverksamheterna. Alla fritidspedagogerna i studien gjorde liknande bedöm-

ningar av vilka gemenskaper som barnen befanns sig inom. När informanterna försökte locka 

barnet i utanförskap till en barngrupp sökte de sig oftast till en öppen gemenskap där klimatet 

var pålitligt och samarbetsvilligt så att barnet har stor chans att inkluderas. Det gäller att man 

som fritidspedagog är medveten om vilka grupper barnen rör sig inom och i vilka grupper det 

osäkra barnet kan passa in i. Om barnet befinner sig i en grupp där rollen är destruktiv så be-

finner sig barnet mest troligt i en gemenskap där bemästrakulturen råder, därefter gäller det att 

vara medveten om vilka metoder och strategier som bör tillämpas för att få barnet ur detta 

mönster.      

                                                                                                                    

Sett till resultaten ur intervjuerna så behandlade fritidspedagogerna barnens beteendemönster 

på ett liknande sätt inom fritidsverksamheterna. Metoderna och strategierna var liknande 

bland dem alla. Informanterna är kompententa inom sitt yrke och medvetna om hur de kan 

verka för barnets bästa eftersom en betydande del av deras kunskapsbas rymmer kunskaper 

om relationsbygge, barns sociala och emotionella utveckling och lärande (Andersson, 2013). 

De har insyn i vad hur barngruppen fungerar och vilka beteendemönster som finns bland 

barnen. Praktikgemenskaperna finns där, men med medvetenhet om praktikgemenskapens 

funktion och hur fritidspedagogernas bemötande kan gå till så kan det leda till att barnets 

situation blir bättre.  
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Slutsatser och diskussioner  
 

De kvalitativa intervjuerna besvarar syftet och forskningsfrågorna med sina djupodlande svar 

om fritidspedagogers metod och tillvägagångsätt för att bemöta barn som har problem i och 

med vänskapsrelationer. Syftet med denna rapport är att nå kunskap om hur fritidspedagoger 

uppfattar betydelsen av vänskap och trygghet inom skolan och fritidshemmet samt hur de 

arbetar för att skapa en inkluderande miljö.  

Fritidspedagogerna hade många liknande metoder för att inkludera och uppmärksamma barn i 

utanförskap med syfte att stärkas deras självkänsla. Om ett barn står utanför den kamratliga 

relationen så påverkas dess självkänsla och barnet agerar således utifrån det. Barn ska få stöd i 

sin sociala utveckling av den vuxne och det är viktigt att barnet får uppleva socialt samspel.  

Sett i rapportens helhetsresultat med stöd av den använda litteraturen och intervjuer så är 

vänskapsrelationer väldigt viktigt för barnets självkänsla. Jag tror själv också att en stor del av 

vänskapen bland barn påverkar dess inre känsla till sig själv och självförtroendet. Om ett barn 

känner sig sedd av såväl personal i fritidshemmet/skolan som de andra barnen så stärker detta 

barnet till att finna ett lugn i sig själv. Känslan av att ”jag duger som jag är” inger en 

förstärkning av att barnet får inkluderas bland de andra. 

Fritidspedagogernas förhållningssätt anses spela en väldigt stor roll i att få in det otrygga 

barnet till lek, vilket alla intervjuade själv har påpekat. I linje med informanterna anser jag att 

det är en god metod att som fritidspedagog uppmuntra barn till att våga ta eget initiativ i en 

barngrupp. Av just denna pedagogiska strategi kan barnets tillit till sig själv stärkas och även 

relationen mellan fritidspedagogen och barnet. Det ger barnet en blandning av trygga 

relationer inom verksamheten.  

Det är även viktigt att bilda sig en god grundsyn av vad vänskap betyder för en själv och 

verka till del utifrån det. Ett exempel är en fritidspedagog som ansåg att vikten av att barnet 

blir sett är ett av de stora elementen för att ge barnet trygghet. Barnet känner att det finns 

människor inom verksamheten som går att lita på, som ser en och bryr sig om en.  

Men hur ska man tänka om vänskap? Studiens litteraturavsnitt besvarar frågan genom 

angivelsen av att en exakt definition av vänskap inte existerar. Jag kan själv hålla med om det 

men som fritidspedagog tror jag att det är viktigt att rannsaka sig själv om hur man vill ställa 

sig till inför vad det innebär att vara vänner. Som jag anger i studiens inledning så utgick jag 

från mig själv och de känslor som då uppstod bland mina vänskapsband, och detsamma gäller 

hur de intervjuade fritidspedagogerna reflekterade kring vänskap. När frågan ställdes om 

huruvida de såg på just vänskap så tänkte de efter om hur de känt sig själv som barn och över 

vad de har sett genom sina år i yrket. Det går att fastställa att det är viktigt att ta ställning till 

definitionen av vänskap och verka därefter. Definitionen är som nämnt bred, men det gäller 

att få in alla aspekter av sociala delar i sin tankeverksamhet och reflektion.  

Är vänskap att barnen bara leker med varandra? Att de kan prata med varandra? Barnen 

fungerar i varandras tillvaro utan konflikter? Utifrån en aktiv tankeverksamhet och diskussion 
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i arbetslaget rörande detta så kan man bilda metoder och strategier för att arbeta för att ge 

barnen en trygg social miljö inom verksamheten. Om en fritidspedagog har en god 

grundinställning till vänskap så blir metoderna och strategierna därefter. Dessa verkar i gott 

syfte eftersom fritidspedagogen förstår vad vänskap innebär för ett barn.     

 

Reflektioner om studiens genomförande och förslag till vidare forskning 

Jag märkte att om man lägga ner värdefull och seriös tid på att skriva ett noggrant mejl inför 

en intervju så är det till stor fördel för att väcka intresse hos den berörda verksamheten. 

Svårigheten kan vara i att inte skriva alltför långt. Det är lätt, när man vill vara noggrann och 

tydlig, att mejlet blir för långt och riskerar att bli otydligt tillslut. Jag stötte på problem just 

med detta och fick verkligt tänka igenom de viktiga delarna för att kunna bilda korta tydlig 

formuleringar. 

Varför är det så viktigt med just detta mejl? Det är viktigt för att den som kommer att läsa och 

ta del av ditt mejl får en seriös inblick i dig som intervjuare men även i studien och dess 

handling. Det är viktigt att skriva ut de forskningsetiska principerna så fritidspedogen och 

fritidsverksamheten känner till sina rättigheter inför mötet. 

Att spela in intervjuerna är en stor fördel och vilket också bör tillämpas vid kvalitativa 

intervjuer. Med en inspelad intervju går det lätt att i efterhand att transkribera och noggrant 

välja ut resultat som går att koppla till syftet. Det är oerhört lärorikt att få lyssna på 

fritidspedagoger som är ute i verksamheterna och möter barnen. Här kan dock svårigheten 

ligga i att finna ett verktyg för inspelning, jag fick dock inget problem med detta eftersom min 

mobiltelefon har stort minne och en bra mikrofon. Andra ting som går att använda vid 

inspelning är dator, diktafon eller portabel mikrofon, men att använda sig av en mobiltelefon 

var mycket smidigt. 

Fortsatt forskning inom detta ämne skulle vara att göra en stor övergripande studie med 

spridda fritidspedagoger ute i landet. Finns det liknande strategier och metoder? Är synen på 

vänskap övergripande samma för alla fritidspedagoger? Vad kan det i sådana fall bero på att 

alla delar samma synsätt? Är deras strategier och metoder liknande för att inkludera och verka 

för att ge barnen en trygg kamratlig miljö? 

Ytterligare forskning kan vara att få lyssna på barnens syn av detta. Hur upplever dem 

utanförskap och osäkerhet? Liknar det fritidspedagogernas synsätt? Hur interagerar barnet för 

att få mer uppmärksamhet av sina vänner?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Informationsbrev:  

Hej!   

John Vikström heter jag och är student vid Umeå Universitet.  

Jag läser nu sista terminen vid Grundlärarprogrammet med inriktning mot Fritidshem och ska 

uppstarta mitt examensarbete. Mitt arbete kommer att handla om kamratskap och dess 

betydelse för upplevelsen av trygghet i skolan/fritidshemmet. Särskilt fokus kommer att ligga 

på hur pedagoger verkar för att skapa kompisrelationer mellan barnen och hur en kan 

uppmärksamma ett barn i utanförskap. Jag söker därför efter fritidspedagoger som kan tänka 

sig att delta i min intervjustudie.  I arbetet tillämpas de forskningsetiska principerna vilket 

innebär att fritidspedagogerna kommer att vara helt anonyma i rapport, så även skolan. De har 

också rätt att dra sig ur intervjutillfället såväl som studien.  

Det skulle vara väldigt intressant att få lyssna på era fritidspedagogers professionella 

synvinkel på ämnet. 

Med vänlig hälsning  

John Vikström.  

Handledare: Katarina Kärnebro. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide:  

Huvudfrågor:  

- Berätta vad ni se att det finns för skillnad mellan ett barn som har vänner mot ett barn som inte 

har det. 

- Kan ni se att det finns någon skillnad mellan ett barn som har vänner mot ett barn som inte har 

det?  

- Hur upplever ni att ett barn som uppmärksammats som lite utanför gruppen agerar och beter sig 

under dagen? Finns olika beteendemönster? 

- Hur gör ni pedagoger för att inkludera barnen och bjuda in till interaktion sinsemellan dem?  

 

Följdfrågor till diskussion:  

- Hur ser du på vänskap? Hur skulle du definiera vänskap? 

- Hur går ni tillväga för att kunna se skillnad? Hänger det ihop med eran/din syn på vänskap? 

- Hur upplever ni att barnet är tryggt på fritidsverksamheten? 

- Hur går ni tillväga för att läsa av detta? Egna erfarenheter eller andra sätt? 

- Läggs stor fokus på inkludering vid era planerade aktiviteter?  

- Finns det tankar rörande inkludering vid vardagsrutiner såsom bordsplacering och så vidare? 

- Diskuterar ni med varandra inom arbetslaget något om hur vänskapen bland barnen ser ut?   
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