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Sammanfattning 
 
Syftet med studien har varit att öka förståelsen för hur barnsamtalet kan fungera som ett 

pedagogiskt verktyg i fritidshem. Bakgrunden är upplevelsen av att barnsamtalet är alltför 

ostuderat som ett potentiellt kunskapsområde – i förhållande till den självklara plats den redan 

har i fritidshemmet. Min begränsning har varit att förstå barnsamtalet som fenomen (en 

områdesbeskrivning om vad barnsamtalet är) samt varför barnsamtalet vore tillämpbart i 

fritidshemmet. Det har inneburit en process: barnsamtalet är ett begrepp som i grunden 

handlar om kommunikation och samtal – men som därvid är villkorat en professionalism. 

Barnsamtalet har senare förståtts utifrån en fritidshemskontext. Studien har varit kvalitativ. 

Utifrån intervjuer med fritidspedagoger 1 så har jag gjort en tematisk analys. Dessa 

forskningsresultat står i förhållande till de fritidspedagogiska 2 uppdragen samt värdegrunden 

som yttersta förståelseram. Studiens resultat visar att den stora skillnaden mellan samtal och 

barnsamtal handlar om att barnsamtalet bygger på föreställda eller faktiska skillnader mellan 

barn/fritidhemsbarn och vuxna/pedagoger. När barnsamtalet är beskrivet som verktyg 

framträder tre perspektiv: ett verktyg för lärande och utveckling, ett verktyg för 

relationsskapande samt ett verktyg för att förstå barnet (i olika avseenden). Samtliga verktyg 

kan (på olika sätt) motiveras av de fritidspedagogiska uppdragen samt värdegrunden. 

Slutsatsen av studiens samtliga teman är att de kan förstås genom två större diskussioner: 

egenvärde eller utvecklingsperspektiv. Med egenvärdet avses att barnsamtalet har sitt eget 

värde eller syfte. Med utvecklingsperspektivet avses däremot att deltagarna i barnsamtalet i 

första hand kan eller bör bilda sig nya förstålelser och kunskaper (i olika avseenden).  

 
Nyckelord:  

• Utbyte 

• Lärande och utveckling 

• Relationsskapande 

• Förståelse för barns perspektiv 

• Fritidspedagogiska uppdrag 

 

 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Fritidspedagog!är!en!förkortning!av!fritidshemspedagog!
2!Fritidspedagogik!är!en!förkortninga!av!fritidshemspedagogik!



3!

Innehållsförteckning 
 
Inledning..........................................................................................................................1 
   Syfte och forskningsfrågor...............................................................................................3 
 
Litteraturgenomgång och bakgrund................................................................................4 
   Litteraturgenomgång.......................................................................................................4 
  Litteraturbakgrund...........................................................................................................4 
       Om samtal...................................................................................................................4 
       Om barnsamtal............................................................................................................5 
       Fritidshem/fritidspedagogik.........................................................................................6 
 
Begrepp............................................................................................................................8 
   Samtal............................................................................................................................8 
   Barnsamtal......................................................................................................................8 
   Fritidshem......................................................................................................................8 
   Fritidspedagogik.............................................................................................................8 
   Syn.................................................................................................................................8 
   Pedagogiskt verktyg........................................................................................................8 
   Relationskompetens........................................................................................................8 
   Vägledande samtal..........................................................................................................9 
 
Metod och metodval......................................................................................................10 
   Kvalitativ studie............................................................................................................10 
      Urval av informanter...................................................................................................10 
    Intervjun......................................................................................................................11 
   Analysmetod.................................................................................................................11 
   Forskningsetik...............................................................................................................13 
   Metoddiskussion...........................................................................................................14 
       Alternativa metoder...................................................................................................14 
       Validitet och reliabilitet..............................................................................................15 
       Urval av informanter..................................................................................................16 
       Intervjun...................................................................................................................16 
       Barnsamtalet som pedagogiskt verktyg.......................................................................16 
 
Resultatredovisning och analys.....................................................................................17 
   Forskningsfråga 1: Hur ser fritidspedagogerna på begreppet samtal?................................17 
       Tema 1: Utbyte som samtalsform och individuell process............................................17 
       Tema 2: Bearbetning av innehåll.................................................................................17 
       Analys och jämförelse med litteraturen.......................................................................18 
   Forskningsfråga 2: Hur ser fritidspedagogerna på begreppet barnsamtal?..........................19 
       Tema 3: Positionerande av roller och förändra samtalsvillkor.......................................19 

   Tema 4: Förhållningssättet och anpassningen till fritidshemsbarn (samt barn i               
allmänhet) ................................................................................................................20 

       Analys och jämförelse med litteraturen.......................................................................20 
   Forskningsfråga 3: Hur ser fritidspedagogerna på barnsamtalet som pedagogiskt...................   
   verktyg?..................................................................................................................................22 



4!

       Tema 5: Lärande och utveckling.................................................................................22 
       Tema 6: Relationsskapande........................................................................................23 
       Tema 7: Förståelsen för barns perspektiv och samtid...................................................24 
       Analys och jämförelse med litteraturen.......................................................................25 
       Sammanfattning........................................................................................................29 
 
Slutsatser och diskussion...............................................................................................30 
       Om egenvärde och utvecklingsperspektiv....................................................................30 
   Om samtal (forskningsfråga 1).......................................................................................30 
   Om barnsamtal (forskningsfråga 2).................................................................................31 
   Om barnsamtalet som pedagogiskt verktyg (forskningsfråga 3) .......................................32 
       De fritidspedagogiska uppdragen................................................................................32 
       Värdegrunden............................................................................................................33 
   Studiens relevans för yrkesverksamheten........................................................................34 
        Fortsatta studier........................................................................................................35 
   Egna åsikter och erfarenheter.........................................................................................35 
       Om egenvärdet och utvecklingsperspektivet................................................................35 
       Kompletterande reflektioner om barnsamtalet som pedagogiskt verktyg i fritidshem.....37 
 
Referenslista..................................................................................................................39 
Bilaga: Följebrev...........................................................................................................40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1!

Inledning 
 
Det finns både personliga, yrkespersonliga och yrkesrelevanta anledningar till mitt 

forskningsområde. För många år sedan insåg jag att barnsamtalet tilltalade mitt pedagogiska 

driv. I ett spontant, längre barnsamtal med en mindre barngrupp upplevde jag något ovanligt 

starkt som jag för stunden inte kunde beskriva. Jag reflekterade därför om det jag erfarit, och 

kom så småningom fram till att barnsamtalet kan fungera som ett redskap för att förstå barns 

tankar och tillvaro på ett djupare och tydligare sätt. I barnsamtalet upplevde jag att jag och 

barnen kunde mötas som likvärdiga, medlärande människor.  

 
Intresset för just barnsamtalet har jag sedan dess försökt förhålla mig till som 

kunskapsområde genom VFU-perioder, universitetskurser och vikariat under utbildningen. 

Dels har kunskapen om samtalstekniker tillämpats och prövats för att få interaktionen med 

barnen att fungera. Men det huvudsakliga intresset har handlat om något mer grundläggande: 

vad barnsamtalet som fenomen kan innebära – och vidare, hur barnsamtalet kan förstås som 

ett verktyg inom fritidsverksamheten. Med examensarbetet såg jag möjligheten att fortsätta 

fördjupa mig i detta.  

 
Barnsamtal betecknas i denna studie som en professionell handling där pedagoger möter barn 

i sitt yrke. I fritidshemmet har barnsamtalet alltid funnits levande och förekommer ofta utan 

att det reflekteras kring det. Det kan inledningsvis bero på att man inte ser det märkvärdiga 

med samtalet: människor möts, och samtalet blir en naturlig följd av detta möte. Samtalet är i 

den meningen ett sätt att kommunicera. Med fritidspedagogiken kan barnsamtalet dock 

diskuteras utifrån olika syften och innebörder. Crafoord 3 beskriver bl a samtalet som en 

existentiell dimension av att förstå varandra. Detta är relevant för fritidsverksamheten, som 

just bygger på relationer.  

 
Svårigheten att begreppsliggöra barnsamtalet i fritidshemmet kan vara att den oftast förstås 

som en informell aktivitet – till skillnad från utvecklingssamtal (ex på formella samtal) som 

lättare skapar en förväntan på innehåll, metoder och avsikter.  

 
En annan orsak är att barnsamtalet inte får plats i den emellertid normerande synen på vad 

som i första hand representerar fritidsverksamheten. Det är mitt generella intryck. Som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Crafoord,!Clarence!(2012).!Människan(är(en(berättelse(–(tankar(om(samtalskonst.!Natur!och!kultur.!
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jämförelse kan leken exemplifieras. Av olika anledningar så har leken blivit central för 

fritidshemsdiskursen.  

  
Mitt intryck är också att barnsamtalet i fritidshemmet får sin betydelse främst i indirekt 

mening. Barnsamtalet blir ett verktyg när den används för att få någonting annat (ex leken) att 

fungera. Den gång samtalet nämns i läroplanen om skolans uppdrag råder samma princip: 

”Genom rika möjligheter att samtala ... ska varje elev ... få tilltro till sin språkliga förmåga.” 4 

Barnsamtalet skall alltså generera något annat som i sammanhanget är det som förmedlas som 

viktigt (i detta fall den språkliga förmågan). Det gör inte barnsamtalet obetydligt. Men 

barnsamtalet diskuteras dessvärre sällan som en ensam företeelse. Barmsamtalet rymmer 

därför en outnyttjad potential. Som jag ser det – barnsamtalet kan med fördel få mer 

framträdande roll och  betydelse i verksamheten.   

  
Mot denna bakgrund så vill jag undersöka själva barnsamtalet – det gör jag genom att 

tillskriva det som ett fritidspedagogiskt verktyg. Begreppet verktyg kan naturligtvis tolkas 

som något diffust. Men jag väljer istället att se verktyget som något flexibelt, med bakgrund 

av att barnsamtalet kan tillämpas av olika anledningar i fritidshemmet.  

 
En vision är att kunna se själva barnsamtalet som en alternativ ingång till fritidspedagogiken. 

Jag vill åt det fritidspedagogiska barnsamtalets vad och varför. Konkret handlar dock detta 

arbete om att kunna se hur barnsamtalet som verktyg kan styrkas av de fritidspedagogiska 

uppdragen samt speglas i värdegrunden.  

 
Begränsningen för denna studie är att jag särskilt vill belysa de barnsamtal som kan anses 

vara de mest vardagliga i verksamheten (oftast är dessa till karaktären så kallat informella). 

Studien är kvalitativ – och jag har intervjuat fritidspedagoger. I studien kommer inte 

barnsamtalstyper – barnsamtal som, i någon mening, är förutbestämda och etablerade givna 

vissa sammanhang – att analyseras särskilt (även om exempel på sådana kan förekomma).  

 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Läroplan!för!grundskolan,!förskoleklassen!och!fritidshemmet!2011,!s!9.!Stockholm:!Skolverket!
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Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur barnsamtalet kan fungera som pedagogiskt 

verktyg i fritidshem.  

 
Studiens forskningsfrågor är följande:  
 

1) Hur ser fritidspedagogerna på begreppet samtal?  

2) Hur ser fritidspedagogerna på begreppet barnsamtal? 

3) Hur ser fritidspedagogerna på barnsamtalet som pedagogiskt verktyg?  
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Litteraturgenomgång och bakgrund  
 
Litteraturgenomgången ger en översiktlig bild om vilken litteratur jag använt mig av. 

Litteraturbakgrunden ger en översiktlig bild om innehållet av denna litteratur.  

 
Litteraturgenomgång 
Litteraturarbetet består av kunskaper från följande sökområden: 
 
• Samtal 

• Barnsamtal 

• Fritidshem/fritidspedagogik (alt. Fritidspedagogik) 

 
Ovanstående ger olika kunskaper – men det är kunskaper som gemensamt stödjer varandra.  
 
Litteraturbakgrund 
 
Nedan beskrivs vad som i litteraturen är tillämpbart i denna studie. Samtlig litteratur används 

för studiens samtliga forskningsfrågor. Området Fritidshem/fritidspedagogik (s. 8) används 

enbart för forskningsfråga 3 (se Syfte och forskningsfrågor, s. 4).  

 
Om samtal  
 
Samtal är en form av muntlig kommunikation, men kan även förstås innefatta ytterligare 

egenskaper.  

 
Samtal – en del av kommunikation  
 
Enquist 5 börjar sin områdesbeskrivning om samtalet med hänvisning till ett större begrepp: 

kommunikation. Med kommunicerande människor avses att en gemensam handling utförs. En 

gemensam handling har konstaterats när dess deltagare har förstått varandra (rent sakligt).  

 
Även Juul m fl 6 resonerar om relationen mellan kommunikation och samtal. Kommunikation 

beskrivs av Juul m fl 7 vara ett sätt att förstå varandra på. Kommunikation syftar i första hand 

till att underlätta förmedlandet av information. 

 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Enquist,!Anders!(2013):!Om(konsten(att(samtala:(en(bok(för(människor(i(kontaktyrken.!Studentlitteratur!
AB.!
6!Juul,!Jesper;!Jensen,!Helle!(2009):!Relationskompetens(–(i(pedagogernas(värld.!Liber.!
7!Ibid.!
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Samtal – något mer än kommunikation 
 
Enligt Enquist 8 så handlar samtalet även om att låta och få människor ”se” något. Juul m fl 9 

menar att samtalet ger en möjlighet till ett sorts ”nyskapande av mening”.  

 
Crafoord 10 menar att samtalet inbegriper relationsaspekter som förtroende och respekt. 

Crafoord 11 förstärker även ordet förståelse från en vanlig bemärkelse. Samtalet kan handla 

om en förståelse för sig själv och andra i en existentiell bemärkelse. För att förstå samtalet så 

belyses den personliga närvaron (eller samtalets ”själ” som det ursprungligen uttrycks). 

Betydelsen av samtalet handlar enligt Crafoord 12 om människorna däri. Människor förstås 

och benämns av Crafoord 13 som ”berättelser”. Således är samtalet en mötesarena för olika 

berättelser.  

 
Om barnsamtal 
 
Det som finns beskrivet om (ett vanligt) samtal, tas även upp i beskrivningen av  

barnsamtalet. Barnsamtalet skiljer sig i den meningen inte mer från samtalet än att 

barnsamtalet nu avser en bestämd grupp av deltagare. Barnsamtalet i denna studie också avser 

dock en professionell handling (det inberäknas som professionella samtal) vilket för att andra 

kriterier eller egenskaper ingår.  

 
Crafoord 14 menar att professionella samtal innehas av två något bestämda roller: en lyssnare 

och en berättare. Närvaron i lyssnarrollen kan – bland annat – sägas motsvaras av en genuin 

inställning att önska sig, och förstå, den andres berättelse (ett uttryck för utsaga). Ett 

sammanhängande begrepp till närvaron är ”aktivt lyssnande”. Men den personliga närvaron i 

professionella samtal måste också balanseras med det yrkesuppdrag som pedagogen 

representerar. Crafoord 15 stödjer sig härmed på begreppet professionalitet i sin förklarelse av 

barnsamtal. Barnsamtalet befinner sig i en professionell kontext. Pedagogen måste därför 

identifiera den pedagogiska roll som barnsamtalet spelar.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Enquist,!Anders!(2013):!Om(konsten(att(samtala:(en(bok(för(människor(i(kontaktyrken.!Studentlitteratur!
AB.!
9!Juul,!Jesper;!Jensen,!Helle!(2009):!Relationskompetens(–(i(pedagogernas(värld.!Liber.!
10!Crafoord,!Clarence!(2012).!Människan(är(en(berättelse(–(tankar(om(samtalskonst.!Natur!och!kultur.!
11!Ibid.!
12!Ibid.!
13!Ibid.!
14!Ibid.!
15!Ibid.!
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Juul m fl 16 diskuterar barnsamtalet i ljuset av den ”relationskompetens” som bör inbegripas i 

den fritidspedagogiska kompetensen. Med relationskompetens som begrepp förklaras behovet 

att kunna inta en likvärdig roll med barnet i samtalet. Det handlar om att kunna se barnet som 

en egen individ. Det är något annat än hur barnsamtal tidigare diskuterats inom pedagogiska 

sammanhang. Oftast har det handlat om hur pedagogen tagit en position som förmanare. Med 

relationskompetens avses också pedagogen ansvarar för den relation som uppstår mellan 

samtalens deltagare. 

 
Hägg m fl 17 resonerar också om det professionella samtalet. En förutsättning för ett  

professionellt samtal är att samtalsledaren inte får positionera sig på en annan ”nivå” än sin 

samtalspartner (liknande Juuls m fl 18 mening om likvärdigheten). Inom det professionella 

samtalet så tar Hägg m fl 19 stöd av begreppet ”vägledande samtal”. Vägledande samtal 

handlar om att kunna föra samtal inom ämnen som av någon anledning är svårare eller 

djupare till sin karaktär. Pedagogen skall alltså, inom barnsamtalet som ram, kunna stödja 

barnet med sådant som barnet tänkbart inte kan hantera på egen hand.  

 
Om fritidshem/fritidspedagogik  
 
Fritidspedagogernas diskussioner om barnsamtalet bör naturligtvis ses med bakgrund av de 

fritidspedagogiska yrkesuppdragen. Nedan följer en sammanfattad (och förenklad) 

beskrivning av verksamheten.  

 
Fritidshemmets uppdrag 
 
Enligt skolverket (2007) 20 är fritidshemmets uppdrag att:  

• Komplettera skolan  

• Erbjuda barn en meningsfull fritid  

• Ge stöd i barns utveckling 

 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Juul,!Jesper;!Jensen,!Helle!(2009):!Relationskompetens(–(i(pedagogernas(värld.!Liber.!
17!Hägg,!Kerstin;!Kuoppa!,!Svea!Maria!(2007):!Professionell(vägledning(–(med(samtal(som(redskap.!
Studentlitteratur.!
18!Ibid.!
19!Ibid.!
20!Skolverket.!2007.!Allmänna!råd!och!kommentarer.!Kvalitet(i(fritidshem.!Stockholm:!Skolverket.!
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Uppdrag: Komplettera skolan 
 
Kompletteringen handlar enligt Skolverket (2007) 21 om att barnet skall ges tillgång till 

annorlunda kunskaper, aktiviteter och erfarenheter, i jämförelse med deras skolvardag. 

Fritidspedagoger arbetar tydligare med social utveckling och grupporienterade arbetsätt.  

 
Uppdrag: Meningsfull fritid 
 
Förutsättningar för att barnen skall uppleva en meningsfull fritid är, enligt Skolverket (2007) 
22, att fritidshemmets aktiviteter formas av barnen: barns behov, intressen osv. Innehållet kan 

därför variera, men det finns några gemensamma förutsättningar för detta: aktiviteterna skall 

upplevas som trygga och stimulerande. Lek och skapande (dans, musik etc.) är de tydligaste 

exemplen på detta. Dessa aktiviteter stimulerar barnens utvecklingspotential samt ger barnen 

en möjlighet att vara medskapare i sin egen utveckling. 

 
Uppdrag: Stöd i barns utvecklingen 
 
Enligt Skolverket (2007) 23 så ska stödet i barns utveckling utgå från synen på barnen som 

ständigt lärande individer, och som medskapare i sin egen utveckling. Därav kan barnet få 

utmanas och fördjupa kunskaperna om sig själva och sin omvärld.  

 
Fritidspedagogik – enligt värdegrunden  
 
För att förstå fritidspedagogik är det, enligt Skolverket (2007) 24, viktigt att se betydelsen av 

de grupporienterade arbetsätten. All skol- och fritidshemverksamhet vilar på demokratiska 

värden. Gruppen fungerar som en arena för demokratiska frågor. Barns samspel är viktigt för 

deras socialisation och identitetsutveckling.  

 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Skolverket.!2007.!Allmänna!råd!och!kommentarer.!Kvalitet(i(fritidshem.!Stockholm:!Skolverket.!
22!Ibid.!!
23!Ibid.!
24!Ibid.!
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Begrepp 
   
Nedan definieras de mest centrala begreppen i studien.  
 
Samtal 
 
Samtal är en aktivitet där olika meningsutbyten sker.  

 
Barnsamtal 
 
I praktiskt mening avser barnsamtalet en pedagog som samtalar med ett eller flera barn. 

Barnsamtalet är i grunden ett samtal – en aktivitet där olika utbyten sker.  

 
Fritidshem 25 
 
”Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där 

barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast 

i varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan.”  

 
Fritidspedagogik 
 
Med fritidspedagogik avses fritidshemmets lärandekultur. 

 
Syn 26 
 
En syn tillämpas som ett öppet samlingsbegrepp: perspektiv, föreställningar, associationer m 

fl.  

 
Pedagogiskt verktyg 27 
 
Med pedagogiskt verktyg avses alltifrån en stödjande tillgång, till ett mer systematiskt och 

utvärderat arbetsätt, som man kan utgå ifrån i den pedagogiska praktiken.  

 
Relationskompetens 28 
 

”Pedagogens förmåga att ’se’ det enskilda barnet på dess egna premisser och 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Skolverket.!2007.!Allmänna!råd!och!kommentarer.!Kvalitet(i(fritidshem.!,!s.!10.!Stockholm:!Skolverket.!!
26!Ett!eget!språkmedvetet!begrepp.!
27!Ett!eget!språkmedvetet!begrepp.!
28!Juul,!Jesper;!Jensen,!Helle!(2009):!Relationskompetens(–(i(pedagogernas(värld,!s.!132.!Liber.!
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ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk i kontakten = det pedagogiska 

hantverket. Och som pedagogens förmåga och vilja att påta sig fullt ansvar för 

relationens kvalitet = den pedagogiska etiken.” 

 
Vägledande samtal 29 
 
Vägledande samtal ”... kan handla om många olika livssituationer och även existentiella 

frågor. Syftet med samtalen är att hitta ett sätt att hantera de möjligheter och svårigheter som 

är knutna till denna situation.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Hägg,!Kerstin;!Kuoppa! ,!Svea!Maria! (2007):!Professionell( vägledning(–(med(samtal( som(redskap,! s.!30.!
Studentlitteratur.!
!
!
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Metod och metodval 
 
Kvalitativ studie 
 
Jag har använt mig av informanter (tre fritidspedagoger) och litteratur. Fritidspedagogerna har 

jag intervjuat. Svaren som fritidspedagogerna gett mig har jämförts och analyserats med det 

som i finns beskrivit i litteraturen 30. Eftersom jag vill undersöka en syn på något, så har jag 

använt mig av kvalitativa studier 31. Nackdelen med kvalitativa studier är att dess resultat är 

svåra att generalisera.   

 
Processen i den kvalitativa studien har varit att jag har skapat ett problemområde 

(barnsamtalets outtalade potential i fritidshem) som bäst kan studeras kvalitativt. Detta syns 

konkret i studiens syfte och forskningsfrågor (se Syfte och forskningsfrågor, s. 4). Jag har 

försökt skapa en meningsfull helhet när jag integrerat litteratur med fritidspedagogernas  

utsagor. De tolkningar jag har gjort (se Slutsatser och diskussion, s. 29) har varit mitt sätt att 

förstå studiens resultat. Med bakgrund av att kvalitativa studier handlar om att förstå ett 

fenomen (enkelt uttryckt) – så har mina tolkningar också avsetts att ge ytterligare förstålelse 

eller kunskap till de resultat som framkommit.  

 
Urval av informanter 
 
Fritidspedagogerna som deltagit i studien, är för mig bekanta sedan tidigare. De valdes för att 

de var tillgängliga i förhållande till studiens tidsram: ett bekvämlighetsurval. Det var också 

viktigt att dom har en viss erfarenhet av yrket. Samtliga deltagare har mer än 10 års 

erfarenhet. Fritidspedagogerna är verksamma på två olika skolor i en större ort i Norrland. 

Fritidspedagogernas namn i denna studie är fingerade.  

 
Per har arbetat i 25 år, företrädesvis med mellanstadiebarn i olika konstellationer. Anders 

utbildade sig till fritidspedagog för 13 år sedan, men har delvis arbetat som vikarierande 

barnskötare. Som anställd har Anders arbetat på två skolor, främst i olika konstellationer av 

lågstadiefritids. Anna har arbetat som fritidspedagog i 24 år. Innan dess har Anna arbetat i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!Referensen!Skolverket!(2007)!är!inaktuell!idag.!Med!denna!har!jag!bl!a!använt!mig!av!de!
fritidspedagogiska!uppdragen.!Intervjuerna!gjordes!innan!den!nya!upplagan!publicerats:!Skolverket.!
2014.!Allmänna(råd(med(kommentarer.!Stockholm:!Skolverket.!Därav!har!jag!inte!kunnat!förhålla!mig!till!
den!senaste!versionen.!Den!tydligaste!skillnaden!beskrivs!vara:!”Med(skollagen((2010:800)(har(
fritidshemmet(fått(ett(tydligare(uppdrag(med(inriktning(på(att(stimulera(elevernas(utveckling(och(lärande”,!
s.!3.!
31!Frost,!Jan!(2010)!Kvalitativa(intervjuer.!Studentlitteratur.!
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verksamheter som innefattat olika av särskola, förskola samt med intellektuellt 

funktionsnedsatta. Annas tidigare fritidserfarenhet har varit arbete på fritidsgård, liknande 

dagens fritidsklubb (dvs. mellanstadiefritids).  

 
Intervjun  
 
Intervjun var semistrukturerad. Frågorna har utformats utifrån arbetets syfte och 

forskningsfrågor. Frågorna har också anpassats utifrån fritidspedagogernas svar – de gav en 

riktning för hur intervjun skulle utveckla sig. Syftet med intervjumetoden var att få så 

uttömmande svar som möjligt.  

 
Alla intervjuer genomfördes separat, och på platser fritidspedagogerna själva valt. Syftet var 

att jag inte ville att deras svar inte skulle påverka varandra. Alla intervjuer spelades in. Det 

var enligt mig det mest praktiska tillvägagångssättet, då jag hade som syfte att kunna följa upp 

och vara aktivt lyssnande under hela intervjun. Intervjuerna tog allt emellan mellan 25 min – 

60 min.  

 
Intervjufrågor 
 
Intervjun kretsade kring följande frågeställningar:  

 
• Vad associerar du med begreppet samtal? 

• Är det någon skillnad mellan att samtala med vuxna och med barn? 

• Var äger barnsamtalen rum? 

• När behövs barnsamtal? 

• Behöver pedagoger samtala mer med barnen? 

• Hur går barnsamtalen till? 

• Vilka kriterier har ett bra samtalsklimat?  

• Kan barnsamtal, i någon mening, användas som ett pedagogiskt verktyg?  

 
Analysmetod 
 
Materialet från intervjuerna är kvalitativt analyserat. De inspelade intervjuerna har 

transkriberats, och därefter genomgått en tematiskt analys 32. Den tematiska analysens första 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Hjerm,!Mikael;!Lindgren,!Simon;!Nilsson,!Marco!(2014)!Introduktion(till(samhällsvetenskaplig(analys,!2!
uppl.!Gleerups!Utbildning!AB!
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steg var kodningen – ett sorterande av material. Följande frågor har gett mig ett underlag för 

kodningen:  

 

• Vad händer i texten? 

• Vad sägs? 

• Vilka beteenden beskrivs? 

• Vilka åsikter uttrycks? 

• Vad tycks vara underförstått och självklart i texten? 

• Hur påverkar det övriga sammanhanget i texten hur olika yttranden framstår? 

 
Analysens andra steg var tematisering. I tematisering har jag sett till kodernas relationer till 

varandra – om det finns några mönster som varit mest framträdande och betydelsefulla i 

förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Sista steget i den tematiska analysen har 

varit en verifiering, där jag har integrerat det som framkommit av kodningen och 

tematiseringen.  

 
Även om den tematiska analysen beskrivs som en stegvis process, så har dess samtliga steg i 

vissa fall skett samtidigt. Exempelvis så har verifieringen skett samtidigt som tematiseringen 

pågått – hela tiden har jag ställt mig frågan: är tematiseringen rimlig i förhållande till studiens 

syfte och forskningsfrågor? 

 
Forskningsfrågor och teman 
 
I resultatdelen redovisas resultatet av min tematiska analys – i form av s k teman. Dessa 

teman har analyserats och jämförts med studiens litteratur. 7 teman framträdde: 

 
Forskningsfråga 1: 

Hur ser fritidspedagogerna på begreppet samtal?  

 
Tema 1: Utbyte som samtalsform och individuell process.  

Temat ser till utbytet som sker under samtalet mellan samtalsdeltagarna och hur det kan vara 

av olika slag och upplevas på olika sätt. Utbytet initierar en process både mellan deltagarna 

och inom individen själv.  

 
Tema 2: Bearbetning av innehåll 

Temat ser till att det i samtalet skapas ett innehåll som kan bearbetas.  
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Forskningsfråga 2: 

Hur ser fritidspedagogerna på begreppet barnsamtal? 

 
Tema 3: Positionerande av roller och förändrade samtalsvillkor  

Temat tar upp  processen där barnsamtalet skapas och då relationen mellan barn och 

pedagoger (och vuxna i allmänhet) utgör ett villkor för, och kan påverka, samtalets 

utformning.  

 
Tema 4: Fritidspedagogernas förhållningssätt och anpassning till fritidshemsbarn  

Temat bygger på fritidspedagogerna ser på fritidshemsbarnen och hur detta i sin tur kan 

påverka barnsamtalet.  

 
Forskningsfråga 3 

Hur ser fritidspedagogerna på barnsamtalet som pedagogiskt verktyg? 

 
Tema 5: Lärande och utveckling 

Temat handlar om att barnsamtalet är ett pedagogiskt verktyg för lärande och utveckling, i en 

fritidshemsverksamhet. 

 
Tema 6: Relationskapande 

Temat handlar om att barnsamtalet är ett pedagogiskt verktyg för att skapa relationer till 

barnen, i en fritidshemsverksamhet. 

 
Tema 7: Förståelsen för barns perspektiv, tillvaro och samtid 

Temat handlar om att barnsamtalet är ett pedagogiskt verktyg för att förstå och synliggöra vad 

barnet, utifrån sig själv, tänker och hur barnet verkar i förhållande till tid och rum. 

 
Forskningsetik 
 
Jag har följt Vetenskapsrådets 33 forskningsetiska principer, och i omgångar informerat 

fritidspedagogerna om dessa innan intervjun sattes igång. Jag har även skickat samma 

information till rektorerna på berörda skolor. Med informationskravet har jag informerat 

överskådligt om examensarbetet syfte, innehåll samt varför och hur jag tänkt mig intervjun. 

Med samtyckeskravet har jag informerat om frivilligheten att delta samt rätten att avsluta sitt 

deltagande när informanten så önskar. Med konfidentialitetskravet har jag informerat om att 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!Vetenskapsrådet.!2002.!Forskningsetiska(principer(inom(humanistiskKsamhällsvetenskaplig(forskning.(
Stockholm:!Vetenskapsrådet.!
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informanterna avidentifieras, så även den skola som de är anställda på. Med nyttjandekravet 

har jag informerat om att examensarbetet kommer att publiceras i korrekta syften. 

 
Metoddiskussion 
 
Alternativa metoder  
!
Genom mitt syfte med studien – att öka förståelsen för hur barnsamtalet kan fungera som 

pedagogiskt verktyg i fritidshem – så har jag undersökt fritidspedagogerna som aktörer i den 

pedagogisk situation där barnsamtalet är studieobjektet. Denna studie har varit relativt 

förutsättningslös i den meningen att forskningsfrågorna om barnsamtalet inte avgränsats 

utifrån förutbestämda premisser (det finns exempelvis inga antydningar eller uppmaningar om 

att jag eftersträvar att undersöka någon särskild samtalstyp). Forskningsfrågorna har 

tillämpats genom öppnare intervjufrågor som, i första hand, handlar om vad 

fritidspedagogerna associerar kring barnsamtalet, och barnsamtalet som en del av 

verksamheten. För att ta reda på vad som ligger till grund för deras uppfattningar så har 

intervjufrågorna också handlat om bl a hur, var och när barnsamtalen sker.  

 
Nackdelen, eller svårigheten, med förutsättningslösa forskningsfrågor kring ett relativt 

obestämt fenomen som barnsamtal är att synliggöra dess betydelse för verksamheten. I 

vanliga fall diskuteras barnsamtalet som något där syftet och målet med samtalet är 

förutbestämt (ex utvecklingssamtal). Förmodligen så kan den fritidspedagogiska betydelsen 

av barnsamtalet som sådant också försvagas något när man inte direkt kan jämföra den med 

hur andra aktiviteter värderas i verksamheten. På så vis måste barnsamtalet motiveras i sig 

(och naturligtvis med bakgrund av de fritidspedagogiska uppdragen).  

 
En jämförelse med andra pedagogiska situationer där en särskild aktivitet skulle vara 

studieobjektet, hade å andra behövt en kartläggning med hjälp av enkäter, viket vore ett 

motsatt förhållningssätt till den innebörd av just barnsamtalet (ensamt) som jag ville komma 

åt. Med enkäter hade också en tydligare motivering av urvalet av informanter 

(fritidspedagoger) behövt än det urvalet jag utgick ifrån för denna studie. Det var dock viktigt 

att urvalet omfattade informanter (fritidspedagoger) som hade en relativt lång yrkeserfarenhet, 

vilket tänkbart skulle spela roll i förhållande till hur väl de kunde beskriva och motivera sin 

syn på barnsamtalet som genom mina forskningsfrågor som just var något av en obestämd 

karaktär. Allmänt formulerade frågor kan ju tendera att få allmänt formulerade svar.  
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Det finns också en risk med att ensamt förlita sig på kvalitativa intervjuer som vetenskaplig 

metod – eftersom man då inte heller kan förhålla sig till informanternas (fritidspedagogernas) 

svar på annat sätt än på en teoretisk nivå. Det innebär också risken för att svaren kan 

påverkats av mig. I bästa fall hade forskningsfrågorna följts upp i praktiken genom 

observationer. Men då hade jag också förmodligen fått omformulera forskningsfrågorna.  

 
Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Davidsson m fl 34, så är det svårt att skilja på validitet och reliabilitet i kvalitativa 

studier. Validiteten – att man undersöker det som studiens syfte faktiskt uppmanar till – i 

denna studie har varit att undersöka just barnsamtalet som pedagogiskt verktyg i 

fritidshemmet. I kvalitativa studier omfattar validitetsaspekten på så vis hela 

forskningsprocessen – har, exempelvis, det som jag vill förstå verkligen utmynnats i de rätta 

forskningsfrågorna, och har läsaren blivit införstådd med hur jag motiverat dessa? 

 
Forskningsfrågorna har varit en stegvis process: för att nå till informanternas 

(fritidspedagogernas) uppfattningar barnsamtalet som en tänkbar del av deras profession, så 

måste såväl jag, informanterna som läsaren bli införstådd med vad ett samtal i sig innebär. 

Denna stegvisa processen har tydliggjorts i mitt utformande och i min organisering av 

forskningsfrågor. Informanterna har också (delvis) förändrat sina utsagor – de har adderat 

ytterligare perspektiv för ytterligare forskningsfråga som handlat om ett nytt begrepp.  

 
Att jag försökt fånga det som varierar i svaren för vardera forskningsfråga handlar också om 

reliabiliteten. Detta har synliggjort genom min tematisering. Kvalitén av min tematisering får 

därvid diskuterats som en reliabilitetskvalité. Reliabiliteten är dock, enligt Johansson m fl 35, 

svår att mäta vid genomförandet av examensarbetet. Jag har dock varit medveten om att 

genomförande av semistrukturerade intervjuer medför vissa risker (om än metoden varit 

rimlig). Riskerna handlar om att jag som intervjuare kan ha påverkat eller tolkat 

informanternas svar i en riktning som i någon grad kan ha förbisett studiens syfte och 

huvudsakliga forskningsfrågor. 

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Davidsson,!Bo;!Patel,!Runa!(2003)!Forskningsmetodikens(grunder.!Studentlitteratur!AB!
35!Johansson,!Bo;!Svedner,!Per!Olov!(2006)!Examensarbetet(i(lärarutbildningen:(undersökningsmetoder(och(
språklig(utformning.!Uppsala:!Kunskapsföretaget!
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Urval av informanter 
 
Eftersom två av fritidspedagoger är anställda på samma skola så kan man utifrån sett reagera 

på om deras diskussioner liknar varandra. Risken för att dessa diskussioner skulle vara 

uppenbart lika är dock liten. Fritidspedagogerna arbetar inte på en profilerad skola 

(fritidshemmet är en integrerad del av skolan) som i någon mån enhetliggör de pedagogiska 

verksamheterna. De arbetar inte heller på samma avdelning vilket gör att de pedagogiska 

diskussionerna kring verksamheten i första hand är anpassat till respektive barngrupp. Utifrån 

det lilla antalet informanter som deltagit i studien så kan generella slutsatser inte heller dras, 

även om deras diskussioner skulle likna varandra.  

 
Intervjun 
 
Jag avvägde om jag skulle delge studiens forskningsfrågor till fritidspedagogerna innan 

intervjun. Fördelen hade varit att fritidspedagogerna känt sig med mer förberedda och ge mer 

genomtänkta svar. En fritidspedagog ville ta del av frågorna innan intervjun, vilket den fick. 

Dem andra två nöjde sig med att ta del av frågorna vid intervjutillfället.  

 
Barnsamtalet som pedagogiskt verktyg  
 
Oftast associeras begreppet verktyg med ett tydligt syfte – att något mer eller mindre bestämt 

ska förverkligas eller uppnås med hjälp av verktyget. I denna studie används begreppet 

verktyg med en mer öppen tolkning – barnsamtalet skulle istället lyftas fram som det verktyg 

som fritidspedagogerna själva ansåg det vara. Fritidspedagogerna hade inga problem med att 

förstå och använda begreppet under intervjun.   
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Resultatredovisning och analys  
 
Forskningsfråga 1: 
Hur ser fritidspedagogerna på begreppet samtal?  
 
Tema 1: Utbyte som samtalsform och individuell process 
 
Samtliga fritidspedagoger ser samtalet som ett sätt att genomföra olika slags utbyten. Utbytet 

motiveras dels av den sociala aktivitet som samtalet associeras till: man byter ut något med 

varandra under samtalet. Samtalet är således till formen ett utbyte. På individplanet av utbytet 

sker också en process: deltagaren själv utbyter sidor eller aspekter av sitt deltagande, som sätt 

att upprätthålla samtalsformen. 

 
Anders benämner utbytet uttryckligen som en effekt av en social aktivitet: ”Ett utbyte i att 

man kanske lär känna varandra eller varandras sidor.” Anders menar också att kunskapen om 

varandra mer eller mindre är ett medvetet mål med samtalet: samtalet är då ett ”medel” för att 

uppnå detta. Anna beskriver uttryckligen samtalet som ett ”socialt kitt”. 

 
Utbytet framgår också närmare av det som krävs av deltagarna i samtalsprocessen. Per 

associerar samtalet med rollen som både vägledande och lyssnande – något som kan motsvara 

ett sorts givande och tagande. Per diskuterar således olika aspekter av deltagandet. Även 

Anders menar att ett visst utbyteskriterium förutsätts för att kunna delta i samtalet. Det 

förklaras indirekt av hans syn på vad samtalets antites: ”tillsägelser”. Med tillsägelser 

positioneras den ena parten som passiv; enbart lyssnande och lärande.  

 
Tema 2: Bearbetning av innehåll 
 
Samtalet kan också beskrivas närmare av utbytets innehåll. Innehållet beskrivs av 

fritidspedagogerna med en bredd av ämnen eller områden (eftersom samtalet i sig inte 

förutsätter särskilda ramar för vad man kan samtala om). Bearbetningen är den process då 

innehållet hanteras eller organiseras av deltagarna. Bearbetningen kan förstås på olika sätt.   

 
Anna beskriver hur innehållet både kan vara ämnesspecifikt såväl som det ”vandrar vidare 

från en sak till en annan”. Per antyder att samtalet kan ge upphov till olika sätt att tyda en 

utsaga: innehållet kan förstås med olika teman, exempelvis olika att samtalet handlar om olika 

”perspektiv” för något. Per beskriver vidare att samtalet är det ”bästa sättet att beröra ämnen 

eller händelser”. Även utbytet figurerar som en aspekt av bearbetningen. Anders beskriver att 
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man i samtalet ”utbyter historier”. 

 
Analys och jämförelse med litteraturen  
 
När fritidspedagogerna beskriver deras syn på samtalet så framgår två aspekter: en form (tema 

1) samt ett bearbetning av innehåll (tema 2). Med formen avses utbytesfenomenet. Med 

innehållet avses alla de ämnen, händelser, perspektiv som samtalet kan handla om. 

Gemensamt för bägge aspekter är att samtalet kräver en viss hantering av att kunna möta 

varandra i en social bemärkelse, samt att kunna hantera det innehåll som utformas av detta 

möte.  

 
I litteraturen hänvisas begreppet samtal till utbytet (tema 1). Utbytet är den process genom 

vilken man kan förstå varandra. Enquist 36 och Juul m fl 37 använder kommunikation som en 

slags grundförståelse för samtalet. Dessa menar att samtalet är ett sätt att kommunicera. 

Utbytet framgår då som en definition av kommunikation: i form av ett informationsutbyte. 

Man förstår varandra, rent sakligt. 

 
Ett annat sätt att se på utbytet är att förstå det som ett slags meningsutbyte. I den meningen är 

samtalet också något mer än det informationsutbyte som pågår i en kommunikation. 

Uttryckligen framgår det av Juul m fl 38 som menar att samtalet ger en möjlighet ett sorts 

nyskapande av mening. Enquist 39 menar att samtalet handlar om att låta människor få se 

något. Vad människor ska se beskrivs inte vidare, men möjligen kan Crafoords 40 syn häri 

tillämpas: samtalet handlar om att kunna förstå sig själv och andra i en existentiell 

bemärkelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Enquist,!Anders!(2013):!Om(konsten(att(samtala:(en(bok(för(människor(i(kontaktyrken.!Studentlitteratur!
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37!Juul,!Jesper;!Jensen,!Helle!(2009):!Relationskompetens(–(i(pedagogernas(värld.!Liber.!
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Forskningsfråga 2: 
Hur ser fritidspedagogerna på begreppet barnsamtal? 
 
Tema 3: Positionerande av roller och förändrade samtalsvillkor  
 
När samtalet är ett barnsamtal så spelar samtalspartnerna (vuxna och barn) en roll som 

förändrar samtalsvillkoren. Fritidspedagogerna förklarar att barn och vuxna har olika 

positioner i förhållande till varandra. Konsekvensen av dessa roller förminskar utrymmet för 

det annars givna utbytet i samtalen. 

 
Per menar att ”auktoriteten” som vuxna har beskrivs skapa vissa ”spärrar” hos barnen inför 

mötet med vuxenvärlden. Det märks genom att barn ofta ”bara håller med” den vuxna i 

samtalet. Ett annat generellt drag som Per beskriver, med betoning på att barnsamtalet skall 

ses som en professionellt handling, är att barnsamtal kräver större fokusering på hur, var och 

när barnsamtalet skall tas.  

 
Anna gör generellt ingen skillnad på samtal och barnsamtal, i den mån de beskrivs som ett 

kontextoberoende fenomen. Däremot förändras formen för barnsamtalet när den placeras i sitt 

professionella sammanhang. Dels beskriver Anna att hennes roll handlar om att ta ”ansvar i 

samtalet”. Dels så får man förstå att barnen, när barnssamtalen sker i en institutionell miljö 

som skola och fritidshem, skapar ett ”beroendeförhållande” till vuxna.  

 
Anders menar också att formen (utbytet) inte (ska behöva) förändras egentligen. Anders 

uppger dock att verksamhetens barnsamtal inte sällan avviker från de principer som bör vara 

gällande för barnsamtalet. I verksamhetens tillämpar pedagogen inte sällan barnsamtalet som 

ett rum för ”instruktioner eller reprimander”. Anders landar således i den generella slutsatsen 

att ”det riktiga samtal är med vuxna, men inte med barn, i verksamheten”. Det kan exempelvis 

mynnas ut i uttryck som: ”vi ska har ett samtal om det här”, vilket anger att barnsamtalet är 

villkorat pedagogens åsikter i olika avseenden: dels så avslöjas när barnsamtalet skall ske, och 

vad barnsamtalet kommer att handla om, dels så antyds något om hur barnsamtalet kommer 

att gå till. Anders beklagar att samtalsbegreppet fått denna inriktning i den pedagogiska 

praktiken.  
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Tema 4: Förhållningssättet och anpassningen till fritidshemsbarn (samt barn i 

allmänhet) 

 
Fritidspedagogerna uppger olika föreställningar om barnet, som i sin tur påverkar deras syn på 

barnsamtalets karaktär. Barnsamtalet är i detta avseende ett resultat av vissa förhållningsätt 

och anpassningar till barnet.  

 
Per uppger att barn både har en mer begränsande och avvikande världsbild än den vuxna har. 

Orsaken till detta beskrivs vara både hur mycket, och vilken sorts, erfarenhet barn har (av 

livet i största allmänhet). Med bakgrund av att den vuxne beskrivs besitta en annan och större 

erfarenhet, så menar Per att pedagogen behöver agera handledare i barnsamtalet. Men 

samtidigt behöver pedagogen inta rollen som den goda lyssnaren för att verkligen förstå 

barnets världsbild. Per förklarar denna anpassning till barnet som att pedagogen behöver 

komma ”ner på barnets nivå”.  

 
Per förklarar också att anpassningen handlar om vilken pedagog som är mest lämplig att 

ansvara för det ena eller det andra barnsamtalet. Olika barn har olika förtroenden för olika 

pedagoger. Förtroendet spelar särskilt stor roll om barnsamtalet handlar om svårare ämnen (ex 

konfliksamtal).  

 
Anna uppger också handledarskapets betydelse, men uttrycker också en annan ingång till 

handledarskapet. Handledarskapet handlar om en anpassning till barnet, men anpassningen 

kan handla om föreställningen om barnets relation till pedagogen. Att ”pedagogen har ett 

ansvar i barnsamtalet”, följs av det finns ett ”beroendeförhållande till pedagogen”. 

 
Anders förklarar istället att anpassningen beror på att barnet inte kan förväntas ha de ”sociala 

koder” som vuxna har. Med vuxna finns det en tydligare ”förförståelse för vad man pratar och 

inte pratar om”. 
 
Analys och jämförelse med litteraturen  
 
Fritidspedagogernas förståelse för barnsamtalets grundar sig på olika omständigheter. Det 

tycks handla om att barnsamtalets egenskaper förändras när barnsamtalet placeras i ett 

institutionellt, professionellt rum. Med barnsamtalet så positionerandes roller hos 

samtalsdeltagarna. Detta förändrar dels samtalsvillkoren i stort (tema 3) när själva utbytet i 

samtalet begränsas som en följd. Det förändrar även samtalet mer ingående när den ena 
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samtalsparten (pedagogen) i barnsamtalet tydligare måste förhålla och anpassa sig till den 

andre samtalspartnern (barnet) på olika sätt (tema 4). Också då kan utrymmet för utbytet 

begränsas. Behovet av anpassningen placerar barnet och barnets utsagor i centrum, medan de 

egna inpassen eller personliga reflektionerna inte längre känns lika självklara (som de vore i 

ett samtal under, den ovillkorliga, fritiden). När utbytet (bådas deltagande) begränsas så 

återgår barnsamtalet också till dess begränsade innebörd av begreppet samtal: 

kommunikation. Enquist 41 och Juul m fl 42 avser menar att kommunikation endast handlar om 

ett informationsutbyte.  

 
Positionerandet av roller uttrycks dock främst som ett dilemma av fritidspedagogerna när 

samtalsvillkoren förändras som följd (tema 3). Per anger häri hur auktoriteten skapar spärrar 

hos barnen, och Anders beskriver att barnsamtalet – i motsats till samtalet – i själva verket 

kan tillämpas som instruktioner eller reprimander. Men även förhållningssätt till barnet (tema 

4) kan visa på förändrade samtalsvillkor. Anna anger att anpassningen handlar om att vara 

införstådd med att barnet har beroendeförhållandet till pedagogen.  

 
Att diskutera ens förhållningssätt till barnsamtalet är en viktig medvetenhet. Crafoord 43 

belyser betydelsen av att den ansvariga för barnsamtalet måste kunna identifiera den roll som 

pedagogiska roll som barnsamtalet spelar. Barnsamtalet bör förstås som en balansgång av den 

personliga närvaron och en representativitet av yrkesuppdraget. Att synen på barnsamtalet har 

förändrats från synen på samtalet är i detta avseende positivt.  

 
Ett sätt att förklara skillnaden mellan samtalet och barnsamtalet är att agerandet mellan 

samtalsdeltagarna förändras. Risken för auktoriteten som Per uppger, eller de reprimander 

som Anders uppger, frånskjuter möjligheten till likvärdigheten mellan parterna. 

Likvärdigheten är enligt Juul m fl 44 central i ett barnsamtal. Juul m fl 45 menar dock att 

likvärdigheten för den delen inte får förskjuta någon föreställning om barnet också skulle ha 

ett likvärdigt ansvar i barnsamtalet. Barnet har det naturliga ansvaret att svara för sig själv och 

sina uttryck. Det är ett ansvar som kan sägas utgå från att barnet försöker göra det bästa 

utifrån sina förmågor. Men pedagogen har det största och viktigaste ansvaret: ett ansvar att 

upprätthålla professionalitet och ett ansvar för relationen i barnsamtalet.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Enquist,!Anders!(2013):!Om(konsten(att(samtala:(en(bok(för(människor(i(kontaktyrken.!Studentlitteratur!
AB.!
42!Juul,!Jesper;!Jensen,!Helle!(2009):!Relationskompetens(–(i(pedagogernas(värld.!Liber.!
43!Crafoord,!Clarence!(2012).!Människan(är(en(berättelse(–(tankar(om(samtalskonst.!Natur!och!kultur.!
44!Ibid.!
45!Ibid.!
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Forskningsfråga 3:  
Hur ser fritidspedagogerna på barnsamtalet som pedagogiskt verktyg? 
 
Tema 5: Lärande och utveckling 
 
Fritidspedagogerna menar att barnsamtalet är ett verktyg för lärande och utveckling. Lärandet 

och utvecklingen kan handla om vad som helst. Oftast avses barnets lärande och utveckling, 

men det kan också gälla pedagogen i fråga.  

 
Per uppger att barnsamtalet skall syfta till en förändring: en förändring hos barnet så att barnet 

hanterar sin vardag med bättre förståelse för de situationer och sammanhang som kan uppstå i 

barnets vardag. Dessa lärandeavsikter (enkelt uttryckt) uttrycks inledningsvis handla om att 

”väcka barnens tankar” – och fortsättningsvis att ”barnen ska ta någonting med sig av det”. I 

vissa fall behöver pedagogen också följa upp barnets utveckling med regelbundna barnsamtal: 

s k uppföljningssamtal. Uppföljningssamtalen är ett exempel av det Per kategoriserar som 

”måste-samtal”. Bakgrunden till dessa ”måste-samtal” är det ibland oundvikliga behovet att 

något måste redas ut – för att något också skall bli bättre. Per beskriver även att barnsamtalet 

är ett lärandeverktyg i en social mening. Barnsamtalet är till sin form och process lärande i sin 

karaktär: barnen får lära sig att acceptera andras perspektiv, turtagning osv.  

 
Anna uttrycker att barnsamtalet i sig kan förstås som ”lärande samtal”. Anna nämner också 

uppföljningssamtal enligt samma förståelse som Per redogör för. Men lärandeområdet 

behöver inte vara så bestämt som Per avser med ”måste-samtalen”. Anna förklarar lärandet 

också med en bredare ingång: barnsamtalet kan i största allmänhet skapa nya kunskaper och 

förstålelser av olika företeelser eller sammanhang. Detta förhållningsätt till lärandet i 

barnsamtalet förklaras vidare att rymmas i de informella barnsamtalen.  

 
Enligt Anders så är de informella barnsamtalen särskilt viktiga för de barn som behöver stöd i 

sin utveckling. Lärandeperspektivet i de informella barnsamtalen uttrycks också handla om att 

lärandet är en gemensam process: ”Ibland är man en 'med-lärare', ibland lär man ut, ibland 

blir man lärd av barn.”  

 
Lärandeperspektivet i de informella barnsamtalet kan ställas i kontrast till lärandeperspektivet 

i de mer formella (på förhand organiserade) barnsamtalen. Lärandet är då mer bestämt: dels i 

frågan om vad som skall läras, dels i fråga om vem som läras i sammanhanget. Anders tycker 

att detta märks då pedagogen oftare tenderar att envägskommunicera till barnet i 
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barnsamtalet: ”... jag har sett det här och det här, du gör detta på fritids och det påverkar de 

här barnen på det sättet och jag skulle vilja att du tänker på det här.” Barnsamtalet grundar sig 

på ”en baktanke, en idé om vart man vill att det sa leda till rent konkret och praktiskt, oftast 

förändrat beteende i grupp eller hos en individ.” Anders menar samtidigt att ett mer 

inbjudande samtalsklimat kan dock tas vid längre in i barnsamtalet. 

 
Tema 6: Relationskapande 
 
Fritidspedagogerna menar att barnsamtalet är ett relationsskapande verktyg. Denna potential 

lyfts särskilt upp i tal om informella barnsamtal. Kvalitén i relationerna med barnen uppges 

också avgöras mycket av vilken roll pedagogen axlar i barnsamtalet.  

 
Anders anser att barnsamtalen, främst de informella, är ett av de ”bästa verktygen” att 

använda i verksamheten. Genom de informella barnsamtalet möts pedagoger och barn som 

jämlikar. Vid en sådan status kan man skapa relationer till barnen. Verksamheten bygger på 

relationer, och barnsamtalet är uttryckligen ”ett relationsbyggande verktyg”. Barnsamtalen är 

därmed: ”livsviktiga ... för en bra verksamhet”. Dessvärre menar Anders att verksamhetens 

diverse ramfaktorer (ex tidsbrist) begränsar möjligheten till relationsskapande barnsamtal. 

 
Ett uttryck Anders använder för förklara relationen i barnsamtalet är att pedagogen kan vara 

en ”med-kamrat” till barnet. Anders menar således att pedagogen inte behöver initiera eller 

upprätthålla relationerna genom att vara en ”en tydlig ledare”. Barnsamtalet fungerar i det 

avseendet om man inte märker den annars tydliga ”vuxen-barn-muren” som brukar finnas. 

Man möts på ”samma nivå”. 

 
Per diskuterar problematiken kring de organiserade samtalen, med uppföljningssamtalen som 

exempel. Dessa har baksidan att barnet kan känna sig mindervärdig och ”stämplad som 

oduglig”. Konsekvensen av att barnet skulle känna att den befinner sig i en sådan position kan 

enligt Per vara att barnets roll i barnsamtalet bara är att svara enligt barnets föreställning om 

vad den vuxne vill höra. För att upprätthålla en god relation till barnet i barnsamtalet måste 

pedagogen därför också lyfta positiva saker till barnet. Det lärande som avses i 

uppföljningssamtalen förklaras måsta stå i jämvikt med pedagogens vilja att förstå barnet. Per 

återkommer ofta i dessa resonemang till betydelsen av att vara en ”god lyssnare”. Per menar 

vidare att detta är särskilt viktigt i exemplet livskunskap (en form av värdegrundsarbete som 

ofta praktiseras genom barnsamtalet som metod). Livskunskapen bearbetas kollektivt med 

barnen, och där det fria tänkandet skall få stå i centrum. Därav är kvalitén på relationerna 
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inom gruppen särskilt viktigt ifråga om vad som kan begränsa barnen lust att medverka. Om 

”ingen kritiserar” så beskrivs effekten vara att barnen kan ”växa nåt så oerhört” tillsammans.  

 
Tema 7: Förståelsen för barns perspektiv, tillvaro och samtid 
 
Fritidspedagogerna menar att barnsamtalet är ett verktyg för att förstå barn med olika 

infallsvinklar: att förstå barnet i dess skolvardag, såväl som deras tankar om sig själva eller 

annat i andra kontexter. Det pedagogiska syftet med detta är att synliggöra barnet som person. 

 
Per menar att många barnsamtal bedrivs ”på stående fot”, där pedagogen försöker förstå hur 

barnet, för stunden, förhåller sig till det sammanhang som då är gällande: det handlar om att 

veta vad ”barnen gör” eller att få barnen att ”tänka själva” kring saker eller olika situationer. 

Pedagogen behöver då vara en ”god lyssnare”. Med lyssnandet menar Per att man försöker 

förstå barnets världsbild. Barnets världsbild är enligt Per särskilt intressant eftersom Per 

menar att vuxnas och barns erfarenheter är den tydligaste skillnaden mellan barn och vuxna, 

och att dessa erfarenheter påverkar våra världsbilder.  

 
Per menar vidare att livskunskapen är ett tydligt exempel där pedagogen har en möjlighet att 

ta reda på hur barn tänker och känner. Livskunskapen kan handla om vad som helst – men 

samtalsområdena ska bygga på barnens intresse. Inte sällan har innehållet en filosofisk 

karaktär. Per tar upp frågeexemplet ”Vad är kärlek?” som ett potentiellt samtalsämne, från 

vilken barnen får delge sina tolkningar enligt deras sätt att analysera begreppet. Det finns inga 

rätta svar – det handlar istället att samtalet får utgå från barnets perspektiv.  

 
Per exemplifierar även att han tidigare använt sig av s k uppsamlingssamtal. I dessa barnen 

fått möjlighet att uttrycka sitt mående mer eller mindre subtilt:  

 
”... ofta har jag då ställt en siffra till barnen där siffran då ska betyda hur de mår 

just den dagen ... för man ska kanske behandla de utifrån hur de mår, om de inte 

haft en sån skön natt eller så ...”. 

 
Anna menar att också att barnsamtalet är ett verktyg för att förstå barnet. Förståelsen 

inbegriper, såsom Per menar, att barnets livsvärld blir belyst. Barnsamtalet, menar Anna, 

uppmuntrar till ett samtal om den värld och de sammanhang som befinner sig bortom skolans 

eller fritidshemmets väggar – att kunna se och förstå hela barnet och barnets tillvaro. 

Barnsamtalen kan också användas av pedagogen som ett bra sätt att inkludera sig i 
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barngruppens sätt att fungera tillsammans – att inkludera sig i barnens atmosfär. Dessa 

barnsamtal är då informella till sin karaktär.  

 
Anna menar också att barnet behöver barnsamtalet: ”Det handlar om att hon (barnet det 

gäller) ska få ta plats och synas, lyssnad på, ge uttryck för hur det var runt omkring där”. 

Ibland leder detta till att barnsamtalen sker mer enskilt, exempelvis i ett eget rum med 

pedagogen, där barnet själv får mer egen samtalstid med pedagogen. 

 
Anders menar att effekten av att pedagogen befinner sig på ”samma nivå” som barnet i 

barnsamtalet är att barnet skapar förtroende för pedagogen. Då ökar pedagogens möjlighet till 

att kunna samtala barnet om det barnet varit med om (i händelse av att något behöver 

bearbetas med pedagogen). Men det bygger samtidigt på barnens intresse av att delge 

någonting utifrån sig själv. Anders menar också att barnets intresse och möjlighet att vara 

personlig förutsätter en pedagog som intar en viss roll, ett visst förhållningssätt till barnet och 

barnets perspektiv:  

 
”Ibland kan jag känna att vuxna ska känna att man ska var en sån otrolig förebild 

för barn, kunna berätta alla saker, att vara någon att se upp till. Men jag tror det 

viktiga i samtal med barn är att vara intresserad och spegla det barnet säger. Inte 

nyfiken och rota i saker som barnet inte vill berätta, men kanske undra vad barnet 

tycker om olika saker ... ” 
 
Analys och jämförelse med litteraturen  
 
Tema 5: Lärande och utveckling 
 
Lärandet är ett brett perspektiv; fritidspedagogerna anger lärandet lika gärna som en fråga om 

personlig utveckling. För att lärande eller personlig utveckling ske sker, så syftar Per på att 

pedagogen behöver inta en slags vägledande roll. Med vägledningen som verktyg förväntas 

barnen kunna förstå mer än vad de hade kunnat göra innan, utan pedagogens närvaro. Enligt 

Hägg m fl 46 är vägledade samtal en aspekt av professionella samtal. Hägg m fl 47 definierar 

vägledande samtal i på samma sätt som Per (i korthet) gör.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Hägg,!Kerstin;!Kuoppa!,!Svea!Maria!(2007):!Professionell(vägledning(–(med(samtal(som(redskap.!
Studentlitteratur.!
47!Ibid.!
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Men lärandet kan också ses som en naturlig, potentiell effekt av bara det faktumet att 

människor möts i ett barnsamtal. Mot denna bakgrund kan Anders syn på pedagogens roll 

som ”med-lärare” förstås: man interagerar med varandra och lärandet är i det avseendet inte 

bundet till någon bestämd samtalsdeltagare. Lärandeperspektivet kan också förstås genom 

olika samtalstyper: karaktären av lärandet förändras beroende av vilken samtalstyp som 

tillämpas. I formella barnsamtal kan lärandet primärt förstås som något avsiktligt och 

fokuserat till ett eller flera barn. I informella barnsamtal är lärandet mindre avsiktligt och 

mindre fokuserat på personer. 

 
Tema 6: Relationsskapande 
 
Anders och Per diskuterar relationsskapandet i barnsamtalet. Översiktligt förklarar Anders 

relationer som något fundamentalt i verksamheten. Barnsamtalet används därvid i ett 

relationskapande syfte. Med barnsamtalet förkortas de tänkbara avstånden (i tema 7 nämner 

Per erfarenheten som ett exempel) som finns mellan barn och vuxna i olika avseenden. 

Anders förklarar denna ambition som att pedagogen behöver befinna sig på samma nivå som 

barnet. Per menar att avståndet till barnet också kan förkortas om pedagogen är en god 

lyssnare. Då uttrycker pedagogen också viljan att skapa en god relation till barnet. Dessa 

aspekter är enligt Per och Anders viktiga att vara medveten om eftersom barnsamtalet annars 

riskerar att inte uppnå de positiva och konstruktiva effekterna som barnsamtalet har potential 

till.  

 
Betydelsen av att befinna sig på samma nivå, som Anders tar upp, bekräftas av Juul m fl 48 

och Hägg m fl 49. Betydelsen är tydligast i resonemanget om likvärdigheten som Juul m fl 50 

tar upp. Om ena samtalsparten upplevs vara placerad på en olikvärdig nivå så förändras 

samtalets karaktär avsevärt. Därav har man som professionell alltid ansvaret för barnsamtalet, 

även om barnsamtalet – såsom alla samtal – är en gemensam handling.  

 
Den lyssnande aspekten i barnsamtalet bekräftas av Crafoord 51. Enligt Crafoord 52 innebär 

lyssnandet en genuin inställning att önska sig, och förstå, den andre. Motsatt till lyssnandet är 

berättandet. Både lyssnandet och berättandet ses som aktiva handlingar enligt Crafoord 53. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!Juul,!Jesper;!Jensen,!Helle!(2009):!Relationskompetens(–(i(pedagogernas(värld.!Liber.!
49!Ibid.!
50!Ibid.!
51!Crafoord,!Clarence!(2012).!Människan(är(en(berättelse(–(tankar(om(samtalskonst.!Natur!och!kultur.!
52!Ibid.!
53!Ibid.!
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Lyssnandet, som Per tar upp, kan alltså verkställas mer eller mindre aktivt av pedagogen.  

 
Hägg m fl 54 förklarar att pedagogens professionalitet både har yrkeskunskaper, och viktiga 

personliga egenskaper. Båda faktorerna spelar roll för att möta barnet i barnsamtalet. Dessa 

faktorer ingår även i begreppet relationskompetens som Juul m fl 55 tar upp. 
Relationskompetens är ett viktigt begrepp för fritidshemmet – som enligt Anders bygger på 

relationer. 
 
Tema 7: Förståelsen för barns perspektiv, tillvaro och samtid 
 
Barnsamtalet är även ett verktyg för att förstå barnet i olika avseenden. Per menar att det såväl 

kan handla om hur barnet mår, hur barnet förhåller sig till olika dagsaktuella situationer, som 

hur barnet förhåller sig till tillvaron i stort. Detta ingår även i begreppet relationskompetens 

som Juul m fl 56 tar upp. Anna menar att barnsamtalet är ett sätt för pedagogen att inkludera 

sig i barngruppen. På så vis kan man få större insikt om barnets totala livssituation. Anders 

menar att ett sätt att förstå barnet är att inte styra alltför mycket i barnsamtalet, utan snarare 

bekräfta det barnet förmedlar på olika sätt. Att utgå från barnet på detta sätt ingår även som en 

färdighet i relationskompetensen.  

 
För att förklara Per och Annas ingång till hur man kan förstå barnet genom barnsamtalet, så 

kan man behöva Crafoords 57 syn på människan. Crafoord 58 gestaltar människan som en 

berättelse. Denna berättelse kan uttryckas genom samtalet. Varje barnsamtal ger därför 

möjligheten för barnet att berätta om något – i egenskap av att barnet samtidigt talar utifrån 

sig själv. Crafoord 59 syftar således på en existentiell aspekt av barnsamtalet – när man talar 

om att förstå någon annan.  

 
Analys och jämförelse med de fritidspedagogiska uppdragen 
 
Uppdrag: Komplettera skolan 
 
Enligt lärande- och utvecklingsperspektivet (tema 5) så kompletterar barnsamtalet skolan 

genom att lärandet i barnsamtalet har en socialt utvecklande betydelse. Detta framgår 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tydligast genom fritidspedagogerna beskrivningar av lärandet i de informella barnsamtalen 

samt livskunskapen. Den sociala processen är viktig i relationsskapandet (tema 6) eftersom 

barnsamtalet kan förstås som en social aktivitet. Social utveckling är också enligt Skolverket 

(2007) 60 en aspekt av skolkompletteringen.  

 
Uppdrag: Meningsfull fritid  
 
Enligt Skolverket (2007) 61 handlar den meningsfulla fritiden om att aktiviteterna upplevs som 

stimulerande för barnen. Den stimulerande effekt som barnsamtalet kan ge uttrycks inte 

bokstavligen av fritidspedagogerna, men kan diskuteras i förhållande till de några av de 

aspekter som framgår i de olika temana: vägledandet (tema 5), det goda lyssnandet (tema 6 

och 7) samt speglandet av barns utsaga (tema 7). Den meningsfulla fritiden är också beroende 

av att barnet får möjlighet att vara delaktig och medskapare i sin egen utveckling. Detta 

framgår i lärande- och utvecklingsperspektivet (tema 5).  

 
Uppdrag: Ge stöd i barns utveckling 
 
I lärande- och utvecklingsperspektivet (tema 5) framgår det av fritidspedagogerna att  

barnsamtalet kan bidra till barnets lärande och utveckling. I detta ingår det att barnet själv får 

möjlighet att vara medskapare till sitt eget lärande och sin utveckling (tema 7). Utvecklingen 

diskuteras exempelvis utifrån de s k informella barnsamtalen och uppföljningssamtalen. Det 

krävs dock att barnets perspektiv (tema 7) synliggörs under samtalsprocessen. Inte minst för 

att barnet då också får möjlighet fördjupa kunskaper om sig själv och sin omvärld. Dessa 

aspekter finns beskrivet i Skolverkets (2007) 62 beskrivning av utvecklingsstödet.  

 
Analys och jämförelse med värdegrunden 
 
Enligt Skolverkets (2007) 63 vilar all skol- och fritidhemsverksamhet på demokratiska värden. 

Gruppen är då ett viktigt forum för att belysa demokratiska frågor. Barns samspel med 

varandra beskrivs ha effekt i deras socialisation och identitetsutveckling.  

 
Med likvärdigheten i barnsamtalet (tema 6) så värnas och upprätthålls de demokratiska 

värdena. De sociala aspekterna av barnsamtalet framgår av relationskapandet (tema 6). 

Värdegrundsfrågor kan tänkas ingå i livskunskapen (tema 7) som inte sällan bearbetar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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63!Skolverket.!2007.!Allmänna!råd!och!kommentarer.!Kvalitet(i(fritidshem.!Stockholm:!Skolverket.!



29!

filosofiskt lagda frågor. Den utveckling detta kan ge framgår i lärande- och 

utvecklingsperspektivet (tema 5). 

 
Sammanfattning  
 
Fritidspedagogerna beskriver barnsamtalet som ett viktigt fritidspedagogiskt verktyg. 

Verktygen handlar primärt om ett lärande- och utvecklingsperspektiv (tema 5), ett 

relationsskapande (tema 6) samt som ett sätt att förstå och synliggöra barnet i olika avseenden 

(tema 7). Verktygen kan förstås som integrerade i varandra. Lärandet bygger på att man förstå 

barnet. För att förstå barnet måste barnet ges faktiska möjligheter att synas och bekräftas. Den 

relation som barnet och fritidspedagogen skapar kan ge ett lärande (det sociala samspelet 

utvecklar barnet). Goda relationer behövs för att barn ska kunna berätta saker utifrån sig själv. 

Samtliga teman kan motiveras enligt de fritidspedagogiska uppdragen samt värdegrunden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



30!

Slutsatser och diskussion 
 
Om egenvärde och utvecklingsperspektiv 
 
För att uppnå studiens syfte – att öka förståelsen för hur barnsamtalet kan fungera som 

pedagogisk verktyg i fritidshem – så har jag sett två linjer som till stora delar definierar eller 

förklarar fritidspedagogernas diskussioner: barnsamtalets egenvärde och barnsamtalets 

utvecklingsperspektiv. Vidare har jag diskuterat ifall dessa linjer syns i den litteratur som 

behandlar ämnesområdet barnsamtal och fritidsverksamhetens riktlinjer (de fritidpedagogiska 

uppdragen samt värdegrunden).  

 
Med egenvärdet avser jag att barnsamtalet har sitt eget värde eller syfte, oberoende vilka 

omständigheter som föranlett samtalet. Med utvecklingsperspektivet avser jag däremot att 

barnsamtalet i första hand handlar om att samtalsdeltagarna kan (eller bör) utveckla nya 

kunskaper och insikter (i olika avseenden). I Egna åsikter och erfarenheter (s. 34) diskuterar 

jag närmare vilken betydelse dessa linjer har som pedagogiskt verktyg i fritidshem.  

 
Om samtal (forskningsfråga 1) 
 
Utbytet (tema 1) verkar vara den grund som bygger upp samtalet (oavsett vilka som ingår i 

samtalet). När fritidspedagogerna diskuterar samtalet generellt sett, så framträder egenvärdet  

genom det faktumet att människor möts och utbyter erfarenheter. Egenvärdet kan därför också 

ses i utvecklingsperspektivet genom att bearbetningen av samtalets innehåll (tema 2) 

potentiellt sett förankra något nytt hos samtalsdeltagarna.  

 
Både utbytet (i form av egenvärdet) och dess bearbetningen (i form av 

utvecklingsperspektivet) är öppna till sin karaktär. Utbytet behöver exempelvis inte handla 

om att rena faktakunskaper ska transporteras mellan människorna (ett informationsutbyte som 

snarare definierar begreppet kommunikation). Det handlar förmodligen lika mycket om det 

allmänmänskliga utbytet, där olika personer lägger sina egna personliga tankar om vad 

samtalet egentligen handlar om, och vilken betydelse samtalet ger dem.   

 
I litteraturen, så är beskrivs samtalet (i det enklaste) som ett sätta att kommunicera. Enquist 64 

menar att kommunikation är en gemensam handling som syftar till att de som deltar i 
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kommunikationen (i den enklaste av bemärkelser) ska förstå varandra. Juul m fl 65 menar på 

liknande sätt att kommunikationen syftar till att underlätta förmedlandet av information. Men 

det som skall förstås mellan samtalsdeltagarna måste inte var en information i rent saklig 

bemärkelse. Enligt Crafoord 66 så kan utbytet istället handla om förståelse av sig själv och av 

andra – en personlig och existentiell bemärkelse. Syftet med barnsamtalet kan alltså finns i 

självaste mötet mellan människor (tema 1). Därav framgår, enligt mig, också egenvärdet.   

 
Om barnsamtal (forskningsfråga 2) 
 
I den mån samtalet är detsamma som barnsamtalet, så kvarstår såklart både egenvärdet och 

utvecklingsperspektivet enligt redovisat (ovanstående) resonemang. Men i tal om 

barnsamtalet sker också en förändring i fritidspedagogernas utsagor. Från samtalets öppna 

potential så framgår vissa villkor för hur samtalet kan upplevas (tema 3). Den tydligaste 

konsekvensen av detta är att utrymmet för det annars givna utbytet begränsas när olika typer 

av tänkbara avstånd mellan vuxna och barn istället får styra själva ingången till barnsamtalet. 

Detta syns exempelvis i diskussionerna om vilka som har ansvaret för barnsamtalet och vilka 

som är beroende av i barnsamtalet, samt i värderingen av barn (som otillräckliga i olika 

avseenden) och vuxna (som mer kapabla). Förhållningssättet och anpassningen till barnen 

(tema 4) spelar här en avgörande roll. Den förklarar varför vissa tänkbara avstånd till barnet 

uppkommit.  

 
En tolkning av det litteraturen beskriver om barnsamtalet är att barmsamtalet till stora delar 

förklaras indirekt – d v s vad barnsamtalet inte är. Barnsamtalet är exempelvis inte 

olikvärdiga förhållanden mellan dess deltagare, som Juul m fl 67 och Hägg m fl 68 menar. En 

förutsättning för barnsamtalet är alltså att det finns en ömsesidig respekt mellan 

samtalsdeltagarna, vilket Crafoord 69 uppger. Men, såsom fritidspedagogerna uppger, så 

förklaras barnsamtalet i litteraturen med ytterligare aspekter. Det beror på att aspekter av 

professionalism gör barnsamtalet till ett mer utpräglat studieobjekt: bl a genom Juul m fl 70 
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som hänvisar till relationskompetensen, eller Hägg m fl 71 som hänvisar till vägledande 

samtal.  

 
Det litteraturen beskriver om barnsamtalet kan, såsom den gör om samtalet som sådant, också 

diskuteras i förhållande till egenvärdet och utvecklingsperspektivet. Egenvärdet i barnsamtalet 

motsvaras av dess förutsättningarna – att samtalsdeltagarna befinner sig med en likvärdig 

status. Utvecklingsperspektivet blir däremot tydligare när man ser till det som barnsamtalet 

kan tänkas syfta till – det avslöjas inte minst i begreppet relationskompetens (vilket betyder 

att pedagogen behöver en färdighet som behövs för att uppnå något med barnsamtalet) samt 

vägledande samtal (att barnet skall vägledas till något).  

 
Om barnsamtalet som pedagogiskt verktyg (forskningsfråga 3) 
 
Egenvärdet och utvecklingsperspektivet återkommer även vad gäller barnsamtalet som ett 

fritidspedagogiskt verktyg. Aspekterna (de teman som finns beskrivna) i fritidspedagogernas 

associationer av samtalet (forskningsfråga 1) känns igen, men blir mer konkreta. Egenvärdet i 

utbytet (tema 1) motsvaras av barnsamtalet som ett relationsskapande verktyg (tema 6). 

Utvecklingsperspektivet blir förankrat som just som ett sådant verktyg (tema 5). Innehållet 

som bearbetas (tema 2) kan med en fritidspedagogisk kontext bygga på att man vill förstå 

barnet själv i olika avseenden (tema 7). Barnet blir då också uppfattat som både ett subjekt 

och ett objekt (tema 5) – barnet blir alltså dels hänvisad som en deltagare i en 

lärandegemenskap, och dels hänvisad som den samtalsdeltagare som skall bli lärd. 

 
De fritidspedagogiska uppdragen 
 
Uppdrag: Skolkomplettering 
 
Utifrån egenvärdet så är det tydligaste uppdraget skolkompletteringen. Enligt Skolverket 

(2007) 72 handlar skolkompletteringen om att barnen skall ges möjlighet att få möta 

annorlunda kunskaper och andra erfarenheter än vad de är tänkbart ges tillgång till under den 

ordinarie skoldagen. En sådan kunskapsfrihet ryms i lärande- och utvecklingsperspektivet 

(tema 5) samt i exemplet livskunskap (tema 7). Egenvärdet förklaras alltså i någon mening av 

att barnet behöver barnsamtalet som sätt att bli uppmärksammad av fritidspedagogerna (tema  

7). 
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Uppdrag: Meningsfull fritid 
 
Barnsamtalets egenvärde kan också motiveras enligt uppdraget om den meningsfulla fritiden. 

Skolverkets (2007) 73 beskrivning av den meningsfulla fritiden handlar framför allt om att 

verksamheten skall kunna utgå från barnet i olika avseenden. Detta framgår tydligast i 

barnsamtalet som ett verktyg för att närma sig barnets perspektiv (tema 7). Egenvärdet 

förklaras i det att barnet behöver bli sett som subjekt – att barnet får vara medskapare i sin 

egen utveckling (tema 5) – vilket också är en aspekt av den meningsfulla fritiden enligt 

Skolverkets (2007) 74. 

 
Uppdrag: Ge stöd i barns utveckling 
 
Utvecklingsperspektivet är såklart tydligaste i uppdraget om just barns utveckling. I lärande- 

och utvecklingsperspektivet (tema 5) framgår det att barnsamtalet kan bidra till barnets 

lärande och utveckling, också i form av att barnet själv får möjlighet att vara medskapare till 

sin egen utveckling. Då krävs det också att barnets perspektiv (tema 7) får synliggöras under 

den processen. Inte minst för att barnet då också får möjlighet fördjupa kunskaper om sig 

själv och sin omvärld. Samtliga av dessa aspekter finns beskrivet i Skolverkets (2007) 75 

beskrivning av uppdraget om ge barn stöd i deras utveckling.  

 
Värdegrunden 
 
Värdegrunden kan speglas i barnsamtalet. I stora drag markerar värdegrunden ett egenvärde: 

diverse rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller alla människor, och finns för allas 

välbefinnande. Men det finns såklart ett uppfostrande drag i värdegrunden likaså. Även om 

barnet förväntas bestå av ett värde (såsom alla människor) – så behövs förmodligen en slags 

fostran för att även barnet ska förstå det. Däri ligger utvecklingsperspektivet – att 

värdegrunden också skall efterlevas. 

 
Egenvärdet kan enklast förstås med likvärdighetens centrala plats som förutsättning i  

barnsamtalets relationsskapande (tema 6). Förmodligen styrks egenvärdet också genom 

förståelsen (och därför också synliggörandet) av barnet i olika avseenden (tema 7). 

Relationskapandet och förståelsen för varandra ingår i ett slags värdegrundsarbete – det 

framgår inte minst av hur barnsamtalet tillämpas som arbetsform i livskunskapen (tema 6 och 
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7). Effekterna av livskunskapen är i detta avseende också oberoende av vem som inhämtar 

nya lärdomar av barnsamtalet (tema 5). Skolverket (2007) 76 menar att 

utvecklingsperspektivet i detta sammanhang handlar om barns socialiserande och 

identitetsutveckling.  

 
Studiens relevans för yrkesverksamheten  
 
Konkret så kan studiens relevans för fritidspedagogiken förstås av de slutsatser jag dragit. I 

dessa framgår det att barnsamtalet är ett redskap som kan styrkas av de fritidspedagogiska 

uppdragen. Barnsamtalet kan också förstås som ett fritidspedagogiskt sätt att spegla 

värdegrunden: barnsamtalet behöver vara styrkt med demokratiska värden (en central 

utgångspunkt är likvärdigheten). Vidare så kan barnsamtalet just handla om 

värdegrundrelaterade ämnen. 

 
En annan betydelsefull aspekt av barnsamtalet som lyfts fram av de intervjuade 

fritidspedagogerna är att barnsamtalet fungerar som ett relationsskapande verktyg (tema 6). 

Betydelsen av relationer återges i många fritidshemsrelaterade aktiviteter såsom det praktiska 

värdegrundsarbetet, lekdiskursen, informellt lärande osv.  

 
En ytterligare relevant aspekt är att barnsamtalet handlar om att bekräfta och diskutera 

fritidspedagogernas professionalismen i barnsamtalet. Barnsamtal är ett begrepp som 

uttrycker en professionell kunskap och handling. Den fritidspedagogiska kompetensen 

(professionen) är ett omdiskuteras ämne. Med denna studie har jag åtminstone bidragit med 

ett perspektiv i diskussionen om vad fritidspedagogik är eller kan vara – genom att kunna inta 

ett teoretiskt förhållningssätt till barnsamtalet.  

 
Barnsamtalet uppmuntrar även till en diskussion kring synen på barn. Detta beror på att 

subjektskapandet av barnet (tema 4) antagligen är en av de mest avgörande aspekterna som 

man behöver medvetandegöra när man vill skapa en förståelse för hur barnsamtalet kan 

diskuteras, och vidare tillämpas (tema 3). Diskussionen om barnsamtalet behöver därför inte 

motiveras utifrån i vilken grad som barnsamtalet kan bedömas som just ett fritidspedagogiskt 

verktyg. Barnsamtalet är redan levande i fritidshemmet, och i den meningen är diskussionen 

om barnsamtalet som eget fenomen, intressant i sig. Verktygsfrågan skulle däremot kunna 
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förstås som en naturlig fortsättning på en sådan diskussion för att tydliggöra vilka 

fritidspedagogiska karaktärsdrag som man potentiellt kan se i barnsamtalet.  

 
Fortsatta studier 
 
Det hade varit intressant att utifrån denna studie ytterligare försöka förstå vad barnsamtal kan 

innebära i en fritidshemskontext. Begrepp som fritidspedagogik och barnsamtal är relativt 

öppna till sin karaktär. Därför finns det också anledning att se hur andra teorier kan appliceras 

och ge stöd för hur dessa begrepp kan förstås. Förslagsvis skulle sociokulturell teori i detta 

avseende kunna tillföra ytterligare dimensioner – den kan både teoretisera fritidspedagogiken 

och bidra med perspektiv på betydelsen av barnsamtal.  

 
Med vetskapen att de fritidspedagogiska barnsamtalen oftast är informella, så vore även 

aktionsforskning intressant. De informella barnsamtalen kan då ses som en aktivitet som 

belyser det som just omger fritidshemsverksamheten – den informella pedagogiken.  

 
En tillsynes banal, men slagkraftig, betydelse av barnsamtalet är att den är till för alla – och 

allas att använda. Därför hade det också varit intressant att studera hur fritidshemsbarnen 

förstår och värderar barnsamtalet. Det är inte omöjligt att fritidshembarnens svar kan skilja sig 

från fritidspedagogernas. 

 
Egna åsikter och erfarenheter 
 
Om egenvärdet och utvecklingsperspektivet  
 
Diskussionen om barnsamtalet som fritidspedagogiskt verktyg avser olika perspektiv. Mitt 

sätt att förstå dessa perspektiv förklaras av två linjer: barnsamtalets egenvärde samt 

utvecklingsperspektiv. Den mest grundläggande skillnaden mellan dessa linjer är att 

egenvärdet inte styrs av yttre syften, medan utvecklingsperspektivet har ett tydligare 

resultatfokus.  

 
Det mest intressanta med egenvärdet är att det kan sägas handla om barnet själv. Barnsamtalet 

har ett egenvärde om barnet självmant vill delta i det. Det problematiska med egenvärdet är 

dock att kunna kommunicera och klassificera det som ett pedagogiskt verktyg. Det beror på 

att egenvärdet som begrepp kan skapa föreställningen om något lever sitt eget liv.  
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För att ändå uppnå det potentiella med egenvärdet så måste man djupare förstå vad som 

karakteriserar egenvärdet i barnsamtalet, samt se till hur man skall efterleva detta ideal. 

Barnsamtalets egenvärde är på så vis både en metod (något som kan motiveras genom ett 

handlande) och ett mål att nå (något som kan förverkligas). En sådan process handlar om att 

fritidspedagogen analyserar barnsamtalets egenvärde (som jag tycker finns) till dess mindre 

delar. Exempelvis, i den mån man anser att likvärdigheten har ett egenvärde, så behöver 

pedagogen också ha uppfattningen om hur likvärdigheten kan skapas eller upprätthållas inom 

barnsamtalet som kontext.  

 
Det mest intressanta med utvecklingsperspektivet är det subjektskapande av barn som 

fritidspedagogerna använder sig av i deras sätt att bygga upp en förståelse för begreppet 

barnsamtal. Synen på barnsamtalet handlar förmodligen mycket om synen på barnet. Det 

problematiska med ett alltför dominerande utvecklingsperspektiv är, å andra sidan, dess 

tendens att barnet då också passiviseras till ett lärandeobjekt. Då fråntas viktiga insikter av 

barnsamtalet som en gemensam process för alla som deltar i samtalet. Däremot är 

utvecklingsperspektivet förmodligen enklare att kommunicera som ett verktyg i en 

pedagogisk mening.  

 
Antagligen behövs båda perspektiven i syfte att bredda och nyansera diskussionen om 

barnsamtalet som pedagogiskt verktyg. Crafoord 77 menar att varje samtal bygger på 

föreställningen att människan är en berättelse (människan äger en rad erfarenheter), och Juul 

m fl 78 diskuterar att människan som bärande av ”sanningar”. Det finns alltså olika idéer om 

vad människan är (berättelser, erfarenheter) i samtalet, och vad människan bär med sig som 

ingångsvärde till samtalet (sanningar). Genom mötet kan man dock få revidera sina 

föreställningar när olika perspektiv möts – något blir.  

 
Barnsamtalets betydelse ligger således i både egenvärdet och utvecklingsperspektiv. 

Egenvärdet förklarar att människor möts genom det människor, i någon mening, redan är. 

Behovet av utbytet har sitt sociala och kulturella värde. Därav fyller barnsamtalet sin egen 

funktion, även om det är något som också behöver upprätthållas. Utvecklingsperspektivet 

förklarar, därefter, om vad som kan hända med dessa människor när mötet är i sin process. 
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Kompletterande reflektioner om barnsamtalet som pedagogiskt verktyg i 
fritidshem 
 
Den oberoende, etablerade kunskap om barnsamtalet har jag försökt kontextualisera till 

fritidshemmet. Det har i viss mån inneburit att jag använt mig av stödbegrepp (informella 

barnsamtal, livskunskap etc.) för att slutligen kunna se barnsamtalet som verktyg: för lärande- 

och utveckling, för relationskapandet samt för att förstå (och synliggöra) barnet i olika 

avseenden. Ett viktigt villkor för att dra några samlade slutsatser om barnsamtalet som 

pedagogiskt verktyg har varit att se om barnsamtalet kan styrkas, och i sådana fall hur, av de 

fritidspedagogiska uppdragen. Att barnsamtalet kan fungera som ett verktyg är ett 

konstaterande som ytterst handlar om hur fritidspedagogernas utsagor kan förstås enligt de 

föreskrifter som är gällande för verksamheten. Fritidspedagogerna diskuterar förvisso redan 

utifrån sin profession, men vissa aspekter av professionen (uppdragen) kan ändå framträda 

tydligare än andra.  

 
Värdegrunden har varit en annan föreskrift att förhålla sig till. Värdegrunden har såklart en 

annan karaktär än de fritidspedagogiska uppdragen. Värdegrunden är en bas i etik, medan 

uppdragen är mer praktiskt utformade. Värdegrunden förutsätter i den meningen en viss 

tolkning när verktygen, därigenom, ska förstås. Enligt mig innebär eller skapar barnsamtalet – 

och tydligast när det tillskrivs som ett pedagogiskt verktyg – ett möte mellan allmänmänskliga 

behov (att människor möts), demokratiska värden (ex likvärdigheten) och pedagogiska 

ambitioner (ex lärande- och utvecklingsaspekten). I detta möte symboliseras en interaktion 

mellan barnet och samhället. I barnsamtalet får barnet vara en fullvärdig medborgare i den 

kontext som barnsamtalet skapar. Det kan motiveras av att samtalsdeltagarna blir erkända 

som egna individer som kan delta i, och påverka, samtalet i olika avseenden. Därav får jag 

också en svindlande tanke: barnsamtalet är ett verktyg i att kunna föra barnet ut till samhället, 

eller samhället in till barnet.  

 
Det finns inget absolut bestämmande över vad begreppet fritidspedagogiskt barnsamtal 

innebär – men begreppet uttrycker att det finns vissa relationer mellan fritidspedagogik och 

barnsamtal som är värda att belysa. Det intressanta med barnsamtalet som begrepp är också 

att den tycks bygga på andra kunskaper: vad en kommunikation är, och vad ett samtal är. 

Denna begreppslogik har gett mig en förståelse för, om inte vad barnsamtalet är, så vad den 

skulle kunna vara (det är exempelvis något mer än ett informationsutbyte). Barnsamtalet i sig 

kan således också illustreras som en gren av samtalet som kunskapsområde. Barnsamtalet kan 
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däremot  uppfattas som ett mer omfattande begrepp då det placeras i en fritidspedagogisk 

kontext. Denna studie är förmodligen bara en inledning till ytterligare studier av barnsamtalet 

som pedagogiskt kunskapsområde.  

 
Processen att förstå fritidspedagogernas syn på barnsamtalet som pedagogiskt verktyg har 

varit det mest givande. Ett större perspektiv av detta kan handla om hur fritidspedagoger ser 

på fritidspedagogik – huruvida barnsamtalet kan beräknas som ett potentiellt verktyg i 

fritidshemmet handlar förmodligen om vissa fritidspedagogers kanske redan etablerade 

föreställning om vad fritidshemmet är eller bör vara. Det vore inte heller märkligt. Det 

fritidspedagogiska landskapet är brett, och man kan därför tillämpa fritidspedagogik enligt 

den yrkespersonlighet man dras till (ex skapande arbete). Också därför blir det särskilt 

intressant att belysa barnsamtalet som verktyg – vilket jag gärna kopplar till min syn på 

fritidspedagogik. Barnsamtalet självt tillhör troligen inte den vanligaste terminologin när 

fritidspedagoger generellt sett refererar till sin profession. Det faktum att fritidspedagogernas 

utsagor kunde generera de teman jag redovisat, påvisar å andra sidan att barnsamtalet kan 

diskuteras på ett medvetet sätt. 
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Bilaga: Följebrev 
 
Hej. 

 
Jag heter Eric Wangel. Jag går lärarutbildningen på Umeå Universitet, med inr. fritidshem. 

Gällande kurs är nu Examensarbetet. Det är från denna utgångspunkt jag skriver till er.  

 
Jag har valt att undersöka om fritidspedagogers barnsamtal i fritidshemmet. Min studie är 

kvalitativ, vilket innebär att jag önskar få intervjua fritidspedagoger.  

 
Det finns etiska föreskrifter för mitt arbete. Dessa är följande:  

 
! Skolan och informanterna (intervjupersonerna) kommer att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt. Enskilda personer och de uppgifter de lämnat ska inte kunna 

identifieras av utomstående. Detta krav beaktas under hela studien. 

! Deltagandet är alltid frivilligt och kan avbrytas när så önskas. Sk. samtyckeskravet.  
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