
Annica Farstad 

Vt 2016 

Examensarbete 15 hp 

Examensarbete grundlärare mot fritidshem 180 hp 
 

 

 

 

Samtal från gråzonen 

En kvalitativ studie om att motverka utanförskap och främja barns deltagande i 

sociala sammanhang 

 

 

 

Annica Farstad 
 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet för denna studie har varit att undersöka verksamma fritidslärares syn på hur man kan 

motverka utanförskap och hitta faktorer som främjar barns delaktighet i sociala sammanhang. 

Underlaget kommer ifrån kvalitativa intervjuer av fem verksamma fritidspedagoger fördelat 

på tre skolor. Med tre forskningsfrågor: Vad anser fritidslärare motverkar utanförskap? Vilka 

faktorer anser fritidslärare kan påverka och främja barns delaktighet i sociala sammanhang? 

Vilka forum anser fritidslärare kan främja barns uttrycksförmåga? Resultaten har visat på 

fritidspedagogens ambitioner om att arbeta för ett positivt, tryggt och öppet klimat. I första 

hand etablera en nära relation för att kunna prata med barnet och veta vad utanförskapet 

handlar om. Här är dokumentationsformen sociogram att föredra för att synliggöra dolda 

mönster och således utanförskapets orsaker. Fritidspedagogen kan även ha en dialog med 

arbetslaget och med övriga samverkansparter. Med ens förhållningssätt av att aktivt observera 

barngruppen och med verksamhetsplaneringar förankrade i värdegrunden kan man bygga för 

att bredda barns sociala erfarenhetsfront. Ett socialt lärande som hör fritids till. Forskning, 

främst identitetsteorin, har visat att med berikade möjligheter till sociala interaktioner, där 

barn blir bekräftade för vilka de är, stärker barns självkänsla. Bekräftandet gör också att 

individen tenderar att bibehålla de sociala relationerna där bekräftelse sker. Därför är det 

viktigt att arbeta efter ett accepterande gruppklimat och medvetandegöra vilka normer som 

finns. Arbeta efter ett klimat där alla blir lyssnade på, vilket är speciellt viktigt för att 

förhindra att barn ska hamna i en gråzon och uppleva utanförskap. För en fritidslärare att klara 

se och ge sig tid att lyssna för att barn ska synas och komma till tals, behövs det mer resurser i 

form tid och personalfördelning för att detta genuint kan ske. 

Nyckelord: identitet, trygghet, tillit, bekräftelse, förhållningssätt, normer, lyssna. 



 

 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion ........................................................................................................................................... 1 

1. 2 Syfte .............................................................................................................................................. 1 

1.3 Forskningsfrågor: ........................................................................................................................... 1 

2 Forskningsöversikt ................................................................................................................................ 2 

2.1 Disponering .................................................................................................................................... 2 

2.2 Barnet & omvärlden ....................................................................................................................... 2 

2.2.1 Identiteten & jagets utveckling med andra .............................................................................. 2 

2.2.2 Emotionell omsorgssvikt ......................................................................................................... 3 

2.3 Fritidshemmet: samspelets forum .................................................................................................. 3 

2.3.1 Lärarens del i helhetens lärande .............................................................................................. 3 

2.3.2 Samverkansparter .................................................................................................................... 4 

2.3.3 Samtalets fördelar & det socialas forum ................................................................................. 4 

3 Metod .................................................................................................................................................... 5 

3.1 Urval och avgränsningar ................................................................................................................ 5 

3.2 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................................... 6 

3.3 Analysmetod .................................................................................................................................. 6 

3.4 Etiska överväganden ...................................................................................................................... 6 

4 Resultat .................................................................................................................................................. 7 

4.1 Disponering .................................................................................................................................... 7 

4.2 Hur man kan arbeta för att motverka utanförskap.......................................................................... 8 

4.2.1 Sammanfattning ........................................................................................................................ 11 

4.3 Fritidslärares arbete för att främja barns delaktighet i sociala sammanhang ............................... 11 

4.3.1 Sammanfattning ........................................................................................................................ 14 

4.4. Forum som kan främja barns uttrycksförmåga ........................................................................... 15 

4.4.1 Sammanfattning ........................................................................................................................ 17 

5 Diskussion och analys ......................................................................................................................... 17 

5.1 Disponering .................................................................................................................................. 17 

5.2 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 18 

5.3 En lärares förhållningssätt ............................................................................................................ 18 

5.4 Utanförskap & åtgärder ................................................................................................................ 19 

5.5 Normer ......................................................................................................................................... 20 

5.6 Forum ........................................................................................................................................... 20 

5.7 Sociala sammanhangets fördelar .................................................................................................. 21 

6 Slutanalys ............................................................................................................................................ 21 



 

 

7 Litteraturförteckning ........................................................................................................................... 23 

8 Bilagor ................................................................................................................................................. 25 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide: ................................................................................................................ 25 

8. 2 Bilaga 2: Missivbrev ................................................................................................................... 27 

 

  



1 

 

1 Introduktion 
 

För att inget barn ska ha orsak att känna sig ensamt i sin livsvärld  

vill jag lyfta oket de bär och vittra ensamhetens skuldra. 

(egen) 

 

Flertalet rapporter genomförda av BRIS visar hur känsla av ensamhet lamslår och hur 

bristande emotionell omsorg påverkar barns socialisation och skolgång (Johansson 2008, 

2012). Det finns ett uttalat samband mellan barns psykiska ohälsa och en förvrängd syn på 

sociala regler och vad som är rätt och fel (Johansson 2008). På fritidshemmet rör sig många 

barn från olika sociala grupper och kulturer (Lärarförbundet, 2012), en mångfald av 

potentiella likar som kan få den ensamme att bli hörd. Läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011) menar på skolans bidragande roll för att bygga för barns personliga 

trygghetsbehov och självkänsla, speciellt om hemmets omsorg brister.  

Barn som ringer till BRIS blir tillslut lyssnade på, men hur skulle det se ut ifall någon hade 

lyssnat på dem från allra första början? Mina upplevelser från studietiden i Grundskolelärare 

mot fritidshem och att arbeta på fritidshem är hur ramfaktorer av tid och personalfördelning 

sätter kuggar i hjulen för att riktigt hinna se varje barn. Då barn är i behov av att känna sig 

sedda och delaktiga i ett socialt sammanhang (Ihrskog, 2006) förutsätter det att personal på 

skola avsätter tid att samtala med barn för att de ska komma till tals (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2012). Fritidshemmets lärande är socialt (Dahl, 2014) och via det tror jag att 

förekomna aktiviteter och innehåll kan möta behoven barn har. Skolverket (2011) menar att 

barn växer och utvecklas tillsammans och sätter språket och lärandet samman med 

identitetsutveckling (Skolverket, 2011a). Med det vill jag undersöka hur dessa gemensamma 

erfarenheter ser ut och fungerar. 

I det här examensarbetet vill jag bredda kunskapen och förståelsen för hur man kan arbeta för 

att möta barns behov av att bli sedda och delaktiga i ett socialt sammanhang. Genom 

verksamma fritidslärares syn hitta faktorer för att motverka utanförskap. För att i slutändan ge 

mig liksom andra verksamma i skola fördjupad insikt för de omsorg-och trygghetsbehov 

föreskriven institution ska ge.  

1. 2 Syfte 

Syftet är att undersöka verksamma fritidslärares syn på hur man kan motverka utanförskap 

och hitta faktorer som främjar barns delaktighet i sociala sammanhang. 

1.3 Forskningsfrågor: 

1. Vad anser fritidslärare motverkar utanförskap? 

2. Vilka faktorer anser fritidslärare kan påverka och främja barns delaktighet i sociala 

sammanhang? 

3. Vilka forum anser fritidslärare kan främja barns uttrycksförmåga? 
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2 Forskningsöversikt 

2.1 Disponering 

Disponering följer två avsnitt. För det första forskningsavsnittet: ”Barnet & omvärlden”, 

används identitetsteorin med studier för hur människan formas tillsammans med sin omvärld. 

Det andra forskningsavsnittet: ”Fritidshemmet: samspelets forum”, studerar fritidshemmet 

och fritidslärares roll för att främja barns uttrycksförmåga. 

I forskningsöversikten har jag valt att benämna yrkesverksamma inom fritidshem som 

fritidslärare. Titeln fritidspedagog kommer inte för detta avsnitt att användas då definieringen 

fritidslärare täcker alla yrkesverksamma på skolor. 

2.2 Barnet & omvärlden 

Genom ett barnperspektiv förs ambitionen att studera barnet utifrån ett enskilt barns situation, 

därmed kunskap om hur det individuella barnet formas i och med sin omvärld. Med 

utgångspunkt hos individen kommer en mer djupgående och specifik kunskap (Asher & 

Parker, 1993), då ansatsen för detta examensarbete är att finna faktorer främjande det enskilda 

barnets specifika situation. 

2.2.1 Identiteten & jagets utveckling med andra 

Mången forskning tar sitt stöd ifrån George H Meads redogörelser för hur människan formas 

via social interaktion för att bygga sin egen identitet (Ihrskog, 2006). Symbolisk 

interaktionism eller identitetsteori hör ihop då jaget består av olika identiteter som var för sig 

reflekterar de olika sociala positioner som människan har i sin omvärld (Coast, A-D & Burke, 

P-J, 2002). Teorin har sitt ursprung i Meads (1925) studier om själens samhälle (Eng: the Selfs 

society) och människans förmåga till social kontroll för att handla i sociala situationer. Där 

människan ständigt utvecklas i interaktion med andra genom att anta andras attityder mot en 

själv och sedan handla. Där graden av social kontroll är avgörande för förmågan till 

anpassning efter en grupps attityder (Mead, 1925). Med tesen om att självet endast existerar i 

relation till andra således bara i sociala grupper (minst 2 individer), - för inget objekt kan 

existera av sig självt (ibid.). En för mig filosofisk grundtanke som ger förklaring åt vidare 

aktuella teorier om människans ”rolltagande” och objektifiering av sig själv. Där utvecklandet 

av ens identitet och självkänsla inte består i ett vakuum och att människan är ute efter att ha 

en positiv så kallad social identitet (Thornberg, 2006). Sedan finns det en spridd tanke om 

ifall ett barns självkänsla stärks, får det positiv betydelse för detta barn men också för 

samhället i stort (Cast, A-D & Burke, P-J, 2002). 

Genom att se sig själv utifrån andras perspektiv: de signifikanta andra, blir människan ett 

”objekt” för sig själv (Ihrskog, 2006). Objektifieringen, menar Mead (1925), är handlingen 

som människan utför i en specifik situation. Och för varje social interaktion kommer olika 

objektifieringar. Efter identitetsteorin sett ger människan således olika mening och innebörd 

för sin egen jag -roll beroende på sociala kontext (Stryker, 1980). En socialisationsprocess 

som är ömsesidig och till det behöver människan färdigheter i social kontroll (Heimer & 

Matsueda, 1994).  
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Livet igenom bekräftar (Eng: verify), människan ”jagets” roll genom olika möten med andra 

och ger i sin helhet strukturer för hur olika sociala grupper fungerar (Cast, A-D & Burke, P-J, 

2002). Klarar människan att hitta sociala grupper som hen känner bekräftelse i, tycks 

relationerna till den gruppen bibehållas (ibid.). Vilket följande utdrag ger en klarare bild om: 

Människor söker möjligheter (och grupper som erbjuder dessa) för att kunna bekräfta sina 

identiteter och undviker situationer (och grupper) där själv-bekräftelser blir problematiska. Det 

sökande, och satsningarna, hjälper individer att ha och bibehålla sin självkänsla. På detta sätt kan 

självkänslan ses som ett motiv för individen att organisera och förse sig med riktlinjer för sitt eget 

beteende. Sådana satsningar är inte enbart till fördel för individen utan också till hjälp för 

formandet och bibehållandet av grupprelationer (Översättning från engelska)(Cast, A-D & Burke, 

P-J, 2002, s 1043) 

 

Möjligheter för socialisation, där barn upplever att de har kontroll över sin tid, ses i 

sammanhang av ”mellanrum”, tider mellan institutionella verksamheter, vilket ger barn 

förutsättningar att själv kunna kontrollera för det de företar sig med (Qvarsell, 2003). Detta 

underlättas med åldern, för ju äldre de blir, klarar de bygga på sociala relationer (Ihrskog, 

2006). Barns vardag består i mångt och mycket av kompisar, de har en så kallad 

vardagskultur med olika intressen och med influenser av exempelvis media, och denna värld 

behöver vuxna dyka in i för att förstå och lära känna (ibid.). 

2.2.2 Emotionell omsorgssvikt 

Identitetsformandet är en livsnödvändig process (Mead, 1925). Barn är i behov av att bli 

sedda, känna sig delaktiga i ett socialt sammanhang men beroende på uppväxtvillkor och 

kulturella villkor ges det sociala livet olika mening (Ihrskog, 2006). Ifall barn hamnat i en så 

kallad emotionell omsorgssvikt menas det att barnet har: brist på och avsaknad av positivt och 

konstruktivt bemötande i relationen mellan förälder och barn (Johansson, 2008, s28). 

Relationer är således fattiga på närhet, kärlek, uppmärksamhet, bekräftelse, stöd, positiv 

feedback och gränser (ibid.). För ett barn som har brister i sin emotionella omsorg kan hen 

benämnas som tillbakadraget (Johannessen, 1995). Ihrskog (2006) betonar, genom Stern 

(2006) hur barnet kan utveckla en social kompetens genom att man ska uppmärksamma och 

förstärka det hen vill för då”...kommer lusten till nya upplevelser och nya initiativ” (Ihrskog, 

s. 29).  

2.3 Fritidshemmet: samspelets forum 

Brister barns emotionella omsorg kan det resultera i negativa skolresultat (Johansson, 2012), 

en konsekvens som kräver förebyggande arbete för att möta barns omsorgsbehov. Skolverket 

(2011a) menar att barn växer och utvecklas tillsammans och sätter språket och lärandet 

samman med barns identitetsutveckling. Med det följer fritidshemmets forum för språk och 

hur fritidshemmets lärandeinnehåll ser ut. 

2.3.1 Lärarens del i helhetens lärande 

Skolan besitter många möjligheter för barn att lära sig och utvecklas, detta via gemensamma 

erfarenheter i en social och -kulturell mångfald (Skolverket 2011). Med fritidshemmet som 

fokus för barns sociala utveckling (Dahl, 2014) finns det goda förutsättningar för barn att 

bygga på sociala relationer (Ihrskog, 2006). Dahl (2014) ger en sammanfattad syn på lärarens 

(pedagogens) roll i fritidshemsverksamheten: 
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Sammanfattningsvis kan sägas att i takt med att en pedagogisk verksamhet för skolbarn har 

utvecklats alltmer, framträder en bild av ett socialt barn där kamrater får en betydande roll och 

där metodiken bygger på dialog. – - De vuxnas uppdrag att arbeta med barns relationer ges en 

allt större betydelse. I ett sådant arbete understryks samspel mellan pedagog och barn och 

pedagogens roll som förebild, norm- och stimulansgivare.(Dahl, 2014 s.12-13) 

Synen, menar Dahl (2014), är beroende av sin samtid och lyfter hur fritidshemmets historik 

om en helhetssyn på barns lärande och utveckling, återkommit. Detta med referens till 

Skolverket (2007, 2014), som ger exempel på hur lärare inom skolan (ej fritidshem), förutom 

ämneskompetens, även kommit att behöva en relationell kompetens till barnen. 

Fritidslärare behöver vara medvetna om sin profession; vad de gör, varför (Lindström & 

Pennlert, 2013) och vikten den bär. Där läraren ska klara se dels individens behov och 

gruppens i sig (ibid.). 

Johanneseen (1995) beskriver om ett projekt hos tre förskolor, som vardera hade barn med 

socio -emotionella problem. Där uppmärksammades dessa barn av förskolelärarna för att de, 

enligt Johanneseen (1995), tydligtvis avvek från normen för hur barn är. Sedan ville 

personalen på respektive förskola ta reda på orsaken till barns avvikande beteende. Som kan 

ha sin uppkomst i att människan har en inre önskan om att förstå och skapa mening för det 

den ser och erfar, och människan gör detta utifrån sin egen erfarenhets -och uppfattningsram 

för hur verkligheten ser ut (ibid.). 

Skolverket (2011b) redogör för ett helhetsperspektiv för hur fritidshemmet är ämnat att 

erbjuda det enskilda barnet omsorg. Genom att se och intressera sig för barnet med fokus för 

att bygga tillitsfulla relationer med barnen och barnen sinsemellan. Läraren kan göra 

verksamhetsplaneringar tillsammans med barnen, när det gäller normer och värderingar, och 

komma fram till specifika skoltraditioner innehållande regler för arbetet och samvaron i den 

egna gruppen (Skolverket, 2011a). Skolverket (2014) menar att fritidshemmets pedagogiska 

visioner är beroende av fritidslärarna som ser och bekräftar varje elev. Därigenom se att 

gemenskapsbyggande på fritidshem, en ”vi” –känsla, som stärkande för barns 

identitetsutveckling (2011b). Således kan skolan spela en viktig roll för att trygga barns 

sociala utveckling och samspel (ibid.). 

2.3.2 Samverkansparter 

Fritidshemmet har olika samverkansparter som tillsammans ger en klarare bild för att kara 

tillgodose barns specifika behov. I syfte att motverka utanförskap kan fritidslärare ha en 

dialog med lärare, hemmet, barnets vårdnadshavare, och det sker på olika sätt. (Mårell-

Olsson, 2012). Ett tillfälle för klarhet i barns utveckling är under utvecklingssamtalet som 

sker minst en gång om året. Det syftar till att ge barnet stöd i sin kunskapsutveckling men 

också sociala utveckling (ibid.). 

2.3.3 Samtalets fördelar & det socialas forum 

Ifall barn diskuterar och samtalar och lär sig att det finns ett annat perspektiv än sitt eget, 

främjar det barns känsla för empati och omtanke (Lärarförbundet, 2012) som leder till 

förståelse för att de är delaktiga i en omvärld: när barns viljor respekteras och kommer fram 

påverkas deras förståelse för att de ingår i en helhet och således ett demokratiskt samhälle 

(Skolverket, 2011b). 
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Genom samtal kan man att öka sin förståelse för barnets sinnesvärld men också för barnets 

skull (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Inom förskola, fritidshem och grundskola 

kan man ha så kallade ”strukturerade samtal”, att arbeta med för att bredda förståelsen för 

barnets perspektiv och uppfattning inför ett specifikt verksamhetsinnehåll (ibid.). Där lärare 

kan intervjua och ställa frågor för att ha underlag i syfte att planera sin undervisning men 

också för att barnet ska göras medveten och öka sin egen förståelse för sin omvärld. Är man 

intresserad av barn och hur de tänker följer det sig naturligt att man samtalar med dem (ibid.). 

Eftersträvansvärt är den så kallade öppna kommunikationen, som är effektiv i bemärkelsen där 

mottagaren klarar förmedla det hen känner, samt klarar förstå och accepteras den andres 

känslor (Haynes, 1977).  

Att barn lär sig samtala och samspela är avhängt pedagogers vilja för att det ska ske, genom 

diskussion och medvetenhet för att dessa komponenter också hör ihop (2011b). För att 

åstadkomma detta behövs forum utav fritidsråd och vardagliga möten av samtal och samspel 

(ibid.). Skolverket (2011b) ämnar att skolan ska vara ett rum för daglig kommunikation med 

möjligheter för barn att synas och komma till tals, där barns möjlighet till inflytande över 

verksamheten knyts samman med känsla för delaktighet och ansvar.  

3 Metod 

Efter genomgång av intresseområden inom fritidshemmets spektrum fann jag det som kändes 

viktigt att studera. Med ett noga genomtänkt förarbete får skrivandet ett djup ifall jag frågar 

mig varför jag vill undersöka detta ämne (Dimenäs, 2007), en fråga som gav mig inspiration 

till detta examensarbete och dess inledande dikt. För insamling av det empiriska underlaget 

har jag använt mig av kvalitativ intervju. 

Forskningsfrågorna har sina respektive intervjufrågor. Intervjuguide finns som bilaga (bilaga 

3). Första forskningsfrågan har ingången hos det enskilda barnet med intervjufrågor om 

utanförskap och metoder om det. Andra forskningsfrågan belyser barns behov av att finna sig 

i ett socialt sammanhang som jag valt bestå av frågor kring just delaktighet. Tredje 

forskningsfrågan har intervjufrågor om barns inflytande och ansvar och forum där barn 

kommer till tals. 

De intervjuade informanterna benämns som fritidspedagoger då de genomgått sina examina 

under den yrkestiteln. Fritidslärare och fritidspedagog är således olika benämningar på samma 

yrke för någon som arbetar inom fritidshem. 

3.1 Urval och avgränsningar  

Av pragmatiska skäl har jag kommit i kontakt med fritidspedagoger som jag känner sedan 

tidigare. Ett bekvämlighetsval som på ett sätt effektiviserade sökandet av fritidspedagoger att 

intervjua då jag redan kände dem och visste hur och var jag kunde söka upp dem. Som känd 

för de jag intervjuar kan jag ha haft lättare att avläsa vad samtliga säger, med exempelvis 

individuella kroppsspråk och hur de menar. Urvalet resulterade i en spridning i skolstorlek 

och olika åldersgrupp som fritidspedagogerna arbetar mot. Sammanlagt har jag intervjuat fem 

informanter fördelat på tre skolor, där samtliga skolor har årgångarna; förskoleklass upp till 

sexan. Fritidspedagogerna har jag i detta examensarbete gett fiktiva namn. 
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Två fritidspedagoger arbetar på en skola i Norrlands inland, elevantal strax över 100 st. 

Skolan har elever som går från förskoleklass till sexan. En av fritidspedagogerna, ”David”, 

arbetar mot förskoleklass under dagen men har även äldre fritidshemsbarn mot eftermiddagen. 

Den andra fritidspedagogen, ”Theo”, arbetar på samma skola med åldersblandade barn från 

förskoleklass till mellanstadiebarn.  

Ytterligare två fritidspedagoger arbetar på en skola i en mellanstor stad i Norrland, med 

elevantal strax under 120 st. Dessa fritidspedagoger arbetar på samma fritidshem med 

åldersblandade barn som går i 2:an upp till 4:an. Fritidspedagogerna kallas här ”Hannes” och 

”Lisa”. 

Till sist arbetar en fritidspedagog på en större skola i en mellanstor stad i Norrland, med 

elevantal över 200 st. Hon kallas här för ”Sandra” och arbetar på ett fritidshem där barnen går 

i samma mellanstadieklass.   

3.2 Datainsamlingsmetod 

Genom kvalitativ intervju kunde jag få en bred och varierad erfarenhetsbaserad kunskap, så 

kallade kvalitativa aspekter inom ett område (Jacobsen, 1993) som jag ju är ute efter. 

Resultatet kan jag jämföra och bearbeta med varandra (Dimenäs, 2007) för att få underlag till 

analys. Det är dock inte menat att denna studie kan generaliseras för att representera 

allmäntyckande hos verksamma fritidspedagoger. Utan med kvalitativa aspekter får jag en syn 

på området som just dessa fritidspedagoger har i och med sina yrkeserfarenheter (Jacobsen, 

1993). Samtliga har ställt upp på intervju, som har gjorts individuellt och är inspelade med 

min mobil. Med en app som heter ”Smart Vice Recorder” som återger ljudet bra, och vi satt i 

ett avskilt rum för att minimera risken för störande ljud runtom. Jag utförde intervjuerna på 

skolan som varje fritidspedagog arbetar på, på en tidpunkt och dag de bestämt. Intervjuerna 

tog mellan ca: 17 min- 28 min. Skrev stödord på papper efter att varje intervju var klar och 

transkriberade sedan materialet.   

3.3 Analysmetod 

Metod för analys är att jag transkriberat mina inspelningar. Genom att med hörlurar lyssna 

och använda fiktiva namn in i fem olika Word dokument. Detta för att hålla informanterna 

anonyma, efter de forskningsetiska principerna, (VR) för eventuella andra som skulle behöva 

använda datorn jag skriver på. Jag har i stort delat in intervjusvaren efter vardera intervjufråga 

och därefter dirigerat underlaget efter att beröra information som kan ses som åtgärder för ett 

enskilt barns situation i en skola. Vilket gjort att frågor om samverkansparter inte hamnat 

under fråga tre, utan i stället under fråga ett. 

3.4 Etiska överväganden  

Jag informerade samtliga fritidspedagoger om de forskningsetiska principerna efter VR 

genom missivbrev (bilaga 2) och muntligt vid möte. Dessa är; 

 Informationskravet: jag informerade samtliga fritidspedagoger att jag skriver ett 

examensarbete och att jag gärna vill göra en intervju. När de tackat ja fick jag 

förfrågan från samtliga vad exakt mitt arbete kommer att handla om. Upplevde att de 

var intresserade av två skäl. Dels för att de av självklarhet vill veta vad de ställer upp 

på. Men också eftersom en explicit ville veta syftet för arbetet för att kunna ge mig så 

konkret information som möjligt och inte för utsvävande som i sin tur blir väldigt 

mycket att transkribera sedan. Informerade sedan muntligt när intervjun börjat att de 

är fria att svara på frågor och att de inte behöver svara ifall de inte vet svaret på en 
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fråga exempelvis. Upplevde att fritidspedagogerna var medvetna om sina rättigheter 

och informerade om deras fria val att eventuellt inte delta eller inte svara skulle ha 

några negativa konsekvenser. 

 Samtyckeskrav: för att fråga om fritidspedagogerna kunde ställa upp på intervju 

frågade jag om samtycke genom att ringa på telefon, förfrågan på sms, och personligt 

möte. Min upplevelse var att de var positiva till att ställa upp, via deras svar och 

kroppsspråket hos de jag träffade personligen. Hos några kunde jag bokade in en träff 

i kalendern direkt och med andra hörde jag av mig en andra gång för att tillsammans 

bestämma tid för träff.  

 Konfidentialitetskravet: frågat ifall det är okej att jag spelar in intervjun på min mobil. 

Berättade att det är lättare med inspelning för att jag kanske annars inte skulle hinna 

anteckna och att med inspelning kommer jag inte att missa detaljer som kan vara 

viktiga att ha med. Vilket de samtyckte till. Informerade om att  

 Nyttjandekravet: jag har gett information om vad mitt examensarbete handlar om och 

att intervjumaterialet är ämnat för detta arbete. 

När varje intervju skulle börja inledde jag med att fråga ifall de tagit del av missivbrevet. 

Detta för att förvissa mig om att de känner till de forskningsetiska principerna och att ”bryta 

isen” innan själva intervjun och inspelningen börjar. Missivbrevet hade tydligen inte nått alla, 

dels p.g.a. tekniska problem. Här upplevde jag att det inte var något bekymmer eftersom 

informanterna trots detta var positivt inställda på att ställa upp. Detta visade de genom 

kroppsspråk och i tal och där upplevde jag att de som fritidspedagoger dessutom redan känner 

till de forskningsetiska principerna. Eftersom de har gått utbildningen som jag går och säkert 

fört intervjuer själva eller ställt upp på intervjuer förut. Kompenserade detta med muntlig 

information om de forskningsetiska principerna, som också övriga informanter fick 

information om. Därefter började jag intervjun med att upprepa syftet för mitt examensarbete 

och detta för att leda in dem på ämnet.  

4 Resultat 

4.1 Disponering 

För att belysa syftet om att få verksamma fritidspedagogers syn på hur man kan arbeta för att 

motverka utanförskap och främja delaktighet i sociala sammanhang, följer en disponering 

efter forskningsfrågorna. De är indelade i tre avsnitt, med respektive sammanfattning på 

slutet, avsnitten är:  

1. Hur man kan arbeta för att motverka utanförskap  

2. Fritidslärares arbete för att främja barns delaktighet i sociala sammanhang  

3. Forum som kan främja barns uttrycksförmåga 
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4.2 Hur man kan arbeta för att motverka utanförskap 

 

Informanterna berättar om hur de går tillväga i en ”här och nu” –situation, ifall ett barn visar 

ovilja att delta. Samtliga informanter menar att de väljer att vara med barnet ifråga, genom att 

sitta med eller diskutera om att hitta en sysselsättning.  

Hannes: 
Locka. Att locka 

barnen.  Är det någon 

som man vet, så kan 

man ju försöka sitta 
med och prata, det 

måste man ju göra. Men 

det är inte alltid tid. 

Lisa: 
”Jaha, nu vill inte Pelle 

vara med igen...” och då 

är det ju upp till mig som 

pedagog att försöka 

entusiasmera och 

försöka locka till 

aktivitet.  

Sandra: 
Om jag vet att något barn 

kanske inte vågar vara med, då 

försöker jag ta till med mig 

själv... Viktigt (då) att ha 

jobbat för en god relation. 

David: 
Vad är du sugen på att 

göra.. ”aha rita”.. 

men titta de här ritar, 

kom vi går och sätter 

oss. Få med barnet i 

den här 

ritgemenskapen och 

man ser att det funkar 

då kan man som smyga 

ifrån. 

Theo: 
Ett spontant problem 

som man inte sett 

förut. Då börjar det 

alltid med att man går 

och pratar med det 

barnet, lite mest för att 

ta tempen; hur är 

läget, hur är humöret. 

om de t.ex. vill ha det 

lugnt innan det ringer 

in. 
Figur 1 

Lisa menar att: ”Det handlar om att lära känna eleverna och efter det kan man 

utkristellarisera elever som inte tycks vilja vara med.” Även Sandra menar att det är viktigt 

att ha jobbat för en god relation och möta barnet där det är. David menar med detta att; ”Det 

går ju inte och säga att det är generellt facit, så här gör man, utan man får som prova sig 

fram.” Men här poängterar David också att observationer gjorda på magkänsla leder en oftast 

rätt, men borde följas upp med ett sociogram för att man som pedagog ska vara säker på att 

det som uppdagats faktiskt stämmer. För då blir det seriöst och något ”ta fast” på papper som 

ger underlag inför samtal med vårdnadshavare. Han menar;  

Man måste ta reda på hur det förhåller sig, det kan man göra med såna här sociogram; vad gör 

det här barnet, leker hen med inte någon alls, i vilka situationer leker hen och när väljer hen att 

stå utanför”(David) 

Theo förtydligar att ifall det existerar en oro för ett visst barns välmående är det bra att skaffa 

sig en helhetsbild. Genom det vet han hur han kan ingripa;  

Vad är det för gruppkonstellation? Vilka leker med vilka, hur många är dem. Man måste ge sig en 

bild av barngrupperna. --- Det här barnet får inte var med eller får ständigt avslag från kompisar; 

varför, vad händer då, och då måste man ingripa, och då äre jättebra att man har en bild. (Theo) 

För det har man en dialog med parter, hemmet och skolan, som Theo menar att fritidshemmet 

samverkar med för att arbeta för en lösning. Samtliga informanter menar att de har en dialog 

med vårdnadshavare kring barnets sociala hälsa ifall något uppstår men också en dialog kring 

alldagliga ting. Lisa menar att föräldrar är intresserade av hur det allmänt är, men hon, liksom 

Hannes och Sandra, anser att personliga mötet blir allt färre ju äldre barnet blir. Sandra 

berättar här; "Ja, men mindre det dära mötet i hallen. Många går hem själv, kontakta så eller 

ringer om det är någonting, och vill pratat om. Absolut, det vill vi så mycket som det går.” 

 

På frågan om de intervjuade är med på utvecklingssamtal blir svaret i majoritet nej, med 

undantag för David som arbetar i förskoleklass. De som inte är med på utvecklingssamtal har 

ändå en önskan om att få vara det, för att få en helhetsbild. De berättar att praktiska hinder; tid 

och personal som täcker upp, gör att de inte kan vara med. Hannes menar; ”Ja, det är viktigt. 

Just det att få en chans att få prata med fritids också. Så att de blir som en helhet”. Sandra 
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beskriver att det är där det ges tillfälle till att: ”Ja för att se dem hära barnen (ensamma). Få 

den hära grunden”. 

 

I och med klassamverkan förs en dialog med läraren, men det förekommer också en planerad 

träff, s.k. arbetslagsträff med lärarna. Hannes, Lisa och Sandra har en i veckan. David arbetar 

själv i förskoleklass och för en dialog med kollegan. Sandra menar här att: "då absolut pratar 

vi ofta om barn, saker som vi ser på fritids som antingen är precis som på fritids eller något 

helt annat som bara syns på skolagen. Och hur man kan komma tillrätta och jobba med det 

man behöver”. Theo har ingen planerad dialog med lärare men menar att uppkommer det 

specifika ärenden förs en dialog för att vara sambenta. Theo menar att under fritidshemstid 

ligger ansvaret på dem att erbjuda omsorg och fostran, och blir det oroligheter kring ett enskilt 

barns socio- -emotionella situation, förs en dialog med berörda lärare om lösningar precis som 

en dialog med vårdnadshavare.  

 

När det kommer till övriga samverkanparter kommer rektor på tal. Hannes berättar om att 

man kan ha föra en dialog med rektorn för att möjliggöra resurser för att tillgodose ett visst 

barns behov, ifall ett utanförskap är på agendan. Theo tar upp om en samverkanpart som är 

Elevhälsan, dit man kan söka sig ifall det bedöms vara aktuellt.  

 

För att återkomma till en ”här och nu” situation, kan man i situationen av ovilja inför en 

aktivitet, medvetandegöra hur man som fritidspedagog pratar till barnet. Lisa exemplifierar: 

Man lägga orden på olika sätt för barnen, man behöver inte göra det så märkvärdigt, och oftast kan man 

säga: ”Ja, idag ska vi på fritidshemmet göra det här, och då börjar vi med, Kalle, Pelle och Astrid. 

”Jaha, ska jag göra?!” - Jo, nu blir det du som får förmånen att göra, kan man svara. (Fingerade namn) 

(Lisa) 

 

Även Hannes pratar om att få med barn in i en specifik aktivitet, och precis som ovan 

förefaller ett utanförskap inte enbart vara en individuell företeelse. 

”Nu gör vi alla, den här aktiviteten.” (paus) Ja man måste ju försöka locka på något sätt. Och några är 

kanske lite..butter ”måste vi?!” Men sen när de är med brukar de tycka att det är jättekul”. (Hannes) 

Sandra betonar just det om att motverkandet av ett utanförskap är ur ingångspunkten att arbeta 

efter ett grupptänk: 

Jag tänker mer i de banorna hur man ska skapa ett tryggt klimat, öppet där alla ska känna sig 

delaktiga. Och det är som en del av förebyggande jobbet, så att det inte ska bli som ett problem att 

barn känner sig utanför. Våga vara sig själv på fritids”(Sandra) 

Det framkommer att det först genom kännedom om ensamhetens orsaker som man därefter 

kan gå vidare. Lisa menar att ett utanförskap kan ha med en situation att göra, grundat 

praktiska osäkerheter, som kan leda till att någon inte vill delta: ”Kan finnas många orsaker. 

Utanförskap grundat i en osäkerhet inför en viss aktivitet, där osäkerheten leder till att eleven 

inte vill delta”. 

Två informanter, Lisa och Sandra, kommer in på att orsaken kan vara att barn faktiskt vill 

vara ensamma och uttrycker hur barnen på hennes fritids också förmedlat detta. Lisa menar att 

tack vare ett öppet klimat uttrycker vissa att de vill var ensamma utan att skämmas för sina 
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åsikter. Sandra beskriver viljan av att vara ensam som en problematik kring valet av lek; ”En 

problematik; jag vill leka det här som jag själv vill, och då vill jag leka den här leken själv, 

alltså är jag ensam.”Och fortsätter; ”Det är helt ok, så länge barnet inte känner att det är ett 

problem”. Vilket kan summera att hanteringen och lösningen på utanförskapet är beroende av 

barnets egna upplevelser av det. David är inne på att ett utanförskap inte alltid hör till det 

enskilda barnets självt; 

”Handlar det om ett utanförskap där andra barn är rentutav elaka då får man naturligtvis ha et 

annat sätt, då blir e ju som i första hand rikta sig in på dem barnen. Och höra med dem, och deras 

syn och så. Då kan man ju inte lägga de över det på det barnet som är utanför.”(David) 

Sandra berättar, precis som Lisa, hur man kan arbeta med ett öppet gruppklimat för att lyfta 

barns åsikter: ”Om en specifik elev känner sig utanför, hoppas jag att man har jobbat för ett 

klimat där man kan sätta ord på saker. Att man har en dialog med barnet.” 

Här har Sandra kommit in på att arbeta förebyggande för att ett barn ska känna sig delaktig i 

det sociala sammanhanget och menar att man ska känna sig trygg. Det framkommer vidare att 

Sandra är inne på att motverka utanförskap genom att utgå ifrån ett grupptänk och hur barn 

fungerar i det sociala samspelet. Här kommer Sandra in på hur hon tycker att man ”genom att 

motarbeta normer” kan påverka den enskilde. Om att våga vara sig själv att motarbeta 

normen för hur man ska vara. Hon menar att ju tydligare normen för hur man ska vara är, ju 

tydligare sticker de som avviker ut: ”... desto tydligare blir det att barn hamnar utanför pga. 

det. Få känna att man är som man är och känna sig trygg i sitt sociala sammanhang.” 

Även informant Lisa menar att ett barns socio- emotionella situation tenderar att ha med 

kontakten med andra att göra och kommer således in på ett gruppdynamiskt tänk. Där man 

ska tänka på vilka ett barn känner sig trygg med; ”Och sen får man tänka, vilka barn som ska, 

när man gör den här aktiviteten, man får tänka gruppdynamiken, vilka barn som är 

tillsammans med känner sig trygga med, man bara får räkna ut det”. 

Lisa menar här att hanteringen av dilemmat kring utanförskap är upp till pedagogen själv, 

något som fler anser. Sandra berättar att det är pedagogen som behöver; ”...ta reda på vad det 

är som gör att de e svårt”. För; ”Det finns jude som fortfarande inte hittar rätt i sina sociala 

sammanhang. Och de kan ju bero på en massa olika saker”.  

Hon fortsätter att det är olika för barnen hur väl de klarar det sociala samspelet, beroende på 

mognad och att lärandet inom social förmåga är ett lärande precis som matematik och 

svenska, citat;    

”Det sociala samspelet med andra, det är också kunskaper. En del är ju jättemogna och har 

...(paus). Det är som matte eller svenska: en del har logiskt tänkande långt över. De har olika lätt 

för de av olika anledningar, man måste få olika möjligheter att träna.”  (Sandra). 

När det kommer till det som fritidshemmet erbjuder för aktiviteter kan de beroende på 

obligatoriskt deltagande göra att barn faktiskt deltar. Informanterna sade i överlag att alla 

aktiviteter är frivilliga, men av olika anledningar gjort att ett tillfälle är obligatoriskt. Detta 

menar majoriteten av informanterna. P.g.a. bara ett tillfälle/i veckan till en gemensam tid på 

fritids då alla är där, leder till att alla måste vara med under det tillfället. Lisa och Hannes 

syftar främst till ett gemensamt tillfälle för att kunna göra något större; gå till en backe och 
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åka skrana, ha mellanmål ute en bit bort... och detta något större gör att samtliga barn behöver 

delta p.g.a. av personalfråga. Hannes menar; ”Ja men nu vill man att alla ska var med för nu 

gör vi någonting tillsammans --- . ”David menar att alla aktiviteter på fritids är ju frivilliga; 

”ingenting på fritids är obligatoriskt. Egentligen. Sen kan man ju alltid få alla att försöka, 

åtminstone en stund att prova, men alltså man tvingar ju inte någon förstås”. 

4.2.1 Sammanfattning 

Samtliga menar att de efter observationer tar ställning till en lösning och att det är viktigt att 

har en relation till barnet. Ett ”här och nu” tänk framträder för hur man kan gå tillväga i den 

aktuella situationen där det förefaller att någon visar ett utanförskap, alternativt benämnt som 

ensamhet. 

 

Det har visat sig att utanförskap är avhängt situationens agenda, det har olika orsaker och med 

det olika metoder för lösning. Där det framkom att det till en början kan ses som bra att man 

pratar med barnet och som Theo menar; ”ta tempen”, lite för att höra sig för om hur det 

egentligen står till. Men är det något mer seriöst och då för att se barnets hela sociala situation 

behövs främst dokumentationsformen sociogram, som ger en seriös utgångspunkt för lösning, 

menar David. Genom det synliggörs ett mönster i barns beteenden för olika situationer. De 

som inte namngav sociogrammets seriösa intryck betonade ett relationellt perspektiv där 

informanterna genom att lära känna barnen får en förståelse för barnets situation. Lisa klarar 

att ”utkristallisera barn som inte verkar vilja vara med...” på sociala aktiviteter. Även en 

helhetsbild har framträdit som genom observation av barngruppen ger fritidsläraren 

förutsättningar till mer vetskap om det enskilda barnets sociala och emotionella situation.  

Det förefaller som att orsaken till utanförskapet behöver komma till ytan. Det kan röra sig om 

ett utanförskap, en ovilja att delta i ett socialt sammanhang grundat i oförståelse för 

aktiviteten ifråga. Osäkerhet för en uppgift kan leda till utanförskap genom en egen vilja om 

att ha koll; ”En del barn vill ju veta så mycket i förväg vad det går ut på.” (Lisa) Det kan 

också handla om ett utanförskap grundat i andra barns uttryckande om att ett specifikt barn 

inte är välkommet, där fokus för att motverka utanförskap blir hos andra barn som betet sig 

illa mot det första. Det finns även ett utanförskap baserat på egen vilja om att vilja leka en 

speciell lek på bara ett visst typ av sätt, och vill helt enkelt vara ensam. Utanförskapet kan 

vara hos ett enskilt barn men också förekomma hos fler än en. 

Slutligen nämns förebyggande metoder för att motverka utanförskap; för att få barn in i det 

sociala sammanhanget är det viktigt att arbeta för ett tryggt klimat för då främjas barnet till att 

förmedla det hen vill, som Ihrskog (2006) också syftar underlättar barnets tillit till att blir 

delaktig i ett socialt samspel.  

4.3 Fritidslärares arbete för att främja barns delaktighet i sociala sammanhang 

På frågan hur de intervjuade fritidspedagogerna gör för att främja barns sociala samspel 

berättar samtliga att det kommer fram genom planerade aktiviteter. Theo berättar att han i 

arbetslaget förde en dialog för på förhand bygga för att barn hamnar i olika grupp-

konstellationer och menar att det är; ...ett långsiktligt tänk att involvera barn med andra barn. 

För att bredda barns arsenal i kompisar och aktiviteter”. Antingen explicit ända från 
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terminens början eller sådana aktiviteter som härkommer ur observationer om vad barn i 

dagsläget behöver för att främjas i det sociala samspelet.  

Det börjar ju eg., med förhållningssätt, vilket har jag, vilket förhållningssätt har arbetslaget. Hur 

ska vi forma och var ligger våra prioriteringar... Och det är ju en dialog som man har i uppstarten 

av ett läsår. Någon sorts grundschema inför verksamhetsåret; när ska vi ha pyssel och hur ofta, 

hur ofta och i vilken utsträckning ska vi ha fri lek, hur ofta i vilken utsträckning är vi ute, är vi i 

gympan... O få en balans emellan dem elementen, för variation för barnen så..” (Theo) 

Theo menar att man med ens förhållningssätt kan främja samspel och tänka långsiktligt. Han 

kommer in på att aktiviteterna ska ha ett varierat utbud för att skapa en balans. David berättar 

också om förhållningssätt;  

Framförallt styrda aktiviteter, att de ska vara inkluderande, så att man planerar så att alla ska var 

med; t.ex. ”jag är livrädd för bollar” liksom så. Då har man inte just den leken.(David) 

Sandra, i sitt arbetslag, berättar om att de har gruppstärkande aktiviteter 1 dag/veckan: 

”Planera aktivt gruppstärkande: som personal planerat en sak som alla är med på, på 

fredagar.--- sedan har vi utelek som syftar till gruppstärkande det med.”. 

Sandra och David berättar om planering för att främja barns sociala samspel. Sandra berättar 

om att de har värdegrundsarbete förankrade i olika aktiviteter, som gemenskapslekar; t.ex. 

fyra-hörns -övningen.  

Hannes exemplifierar nedan hur man kan kommunicera för att inkludera andra barn i leken; 

”Man kan ha en aktivitet för att man vill att en aktivitet ska lyfta dem, som inte brukar vilja 

vara med. (I den pågående situationen kan man säga;) ”nog får Pelle vara med...” 

När det kommer till ett nytt ouppdagat problem berättar Lisa; 

Ja alltså, beroende på aktiviteter, så kan vi ju bestämma att vissa barn som vi ser har haft det lite 

besvärligt och man har hört att de klagar på att de inte får va med.. då pratar vi ihop oss och 

bestämmer att de får jobba ihop med de här barnen (som de vill vara med), som känner att de får 

stötas och blötas lite. Och de kan ju vara såna hära aktiviteter bl..a. om vi har gympa t.ex. att man 

får prova vara ledare, att de får bestämma vad vi ska ha för aktiviteter i gympan.(Lisa) 

 

Theo kommer in det aktuella observerandet och att det har med en som pedagog att göra ifall 

man vill arbeta för att främja barns sociala samspel;  

”Då tror jag på förhållningssätt från pedagogen. Vad som än händer måste du vara observant i 

det som händer och sker. Inte tänka ”det där ordnar sig ”. Det är farligt att tänka så. Det blir 

sällan tokigt om man som vuxen går in och kollar läget om något hände. Det är liksom en 

trygghetsgrej”. (Theo) 

 

Frågeställning: 

Hur planerar ni för detta arbete?  

Samtliga intervjuade är med och driver en fritidshemsverksamhet i ett arbetslag med utbud av 

olika aktiviteter, planerade som oplanerade aktiviteter. Några uppger att det explicit 

förekommer aktiviteter menade att främja socialt samspel. För att göra ett främjande arbete 

pågår en dialog med olika samverkansparter, som redovisats. Men i första hand krävs en 
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dialog i arbetslaget. Lisa kommer in på fördelar med arbetslaget och en variation där; ”Bra att 

vara i ett arbetslag där man ser olika, fördelar oss och pratar med varandra om hur det är på 

fritids”. 

Även Hannes och Lisa menar att de satsat på 1 dag/veckan då de gör något större med 

allihopa, vidare att om barn har svårigheter kommer problematiken upp på agendan och en 

plan läggs upp. Med det menar Hannes; ”Ja.. vi har inte inlagt så, men vi pratar om barn, 

självklart, om det är någon som sticker ut, då först pratar vi om det, hur ska vi göra... Lägger 

upp en plan, om en är utanför.” 

 

Samtliga fritidspedagoger samverkar mot klass och det kan ge en helhetsbild för barns sociala 

samspel och ett specifikt barns välmående under dagen. David tillsammans med sin kollega i 

förskoleklass har sjösatt barns lärande med i första hand trygghet och trivsel;  

Det har vi sagt från dag 1, det vi tycker är viktigast, är att barnen är trygga och trivs. Sen kommer 

det ingenting, sen kommer det ingenting, sen kommer det ingenting, sen kommer det kanske lite 

bokstavsarbete...och lite matte.” (David) 

 

En återkommande aspekt från första forskningsfrågan är just trygghet. David tar känslan av 

trygghet till kunskapsinhämtningsnivån; ”för kommer de hit och de inte trivs, då kommer de 

även att få problem med kunskapsinhämtning senare. Så att trygghet och trivsel är Nr 1 för 

oss i förskoleklass.” 

 

Hannes och Lisa poängterar här att mycket av det främjande arbetet görs under skoltid och 

syns även under fritidshemstid. Lisa menar; ”Redan på skoltid har vi många strategier på 

skolan som är till för att fånga barn som har det dåligt.”Hon menar att ett barns vardag börjar 

redan i klassrummet och att hon på det sättet, genom hela dagen, kan se hur ett barn mår. 

Genom att hon är ute på rasterna kan honfånga upp och fråga barnen ifall det är något 

speciellt eller bara höra hur det är. Hon kommer även in på fritidspedagogens roll; 

 
Vi följer ju en klass hela dagen--- frågar ut för hur det har varit för var och en, och redan där ser 

man eller hör vem som har känt sig ensam eller inte... Vi som pedagoger måste ju då hjälpa det 

här barnet för att de ska må bra och känna sig trygg i gruppen på olika sätt.   

De olika strategierna som finns för att främja barns samspel används under skoltid, men 

avspeglar sig på fritidshemstiden. Lisa berättar att när hon haft samverkan mot en klass, har 

alla barnen i den klassen tillsammans kommit framtill ett speciellt ställe, utomhus, som de kan 

sitta på ifall man känner att man inte har någon att leka med. Lisa menar att det har hänt att 

barn uppmärksammar att ett annat barn sitter där och går fram och är med det barnet. En 

annan skolstrategi för att främja barns delaktighet i det sociala samspelet är ett fadderarbete 

som går ut på att barn har faddrar i högre årskurser och i och med kontakt där har det gjort att 

barnen; de längtar efter varandra, och letar efter varann. Blir tryggare på skolgården, när 

man lär känna de hära storbarna: de är ju jättesnälla. Tydligtvis vill storbarnen på fritids; 

”stanna kvar och leka me de yngre.” 

Hannes menar att dialog med lärare är av vikt för att gynna det sociala samspelet, och att 

skolarbetet är viktigt för barns välmående; ”kamratövningar har vi kört och så ser vi på film. 

Det är ju viktigt. Eller att man tar det där med kompissamtal, ja, hur man ska vara en bra 

kompis, det är viktigt att starta tidigt med det.” Sedan ifall det är något finns det alltid en 

diskussion om hur man kan lösa uppkomna problem.  
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Frågeställning: 

Vilken påverkan har du som fritidspedagog för barnens förmåga att socialisera sig och delta?  

Återigen framträder fritidspedagogens roll som viktig för att främja barns delaktighet i det 

sociala samspelet. Samtliga informanter uppger hur de genom att vara ”här och nu”, med i 

stunden kan påverka och främja hur de är mot varandra. Genom att vara med och stötta kan 

exempelvis Hannes: ”Om jag ser att någon, kanske måste locka in någon i en aktivitet. Kan 

jag nog påverka om någon (vill vara med), ”varför kan inte Nils, vara med?” där han 

diskuterar och gör deltagandet till något uttalat och hörbart för de andra. 

Men att verkligen vara med barnen och finnas där i stunden menar alla är svårt p.g.a. tid och 

barnstorlek vilket påverkar barns deltagande. Lisa menar att barn kan trilla emellan och 

hamna i de s.k. ”gråzonerna”, vidare berättar Sandra:  

Det är inte som att ha en klass när man ska göra det här.. .det är en massa på gång. Samtidigt ska 

man hjälpa till med dem som ska gå hem, och svara i telefon. Det är det största problemet, det som 

gör att man känner sig otillräcklig, största risken tycker jag och det är den största anledningen 

och största risken att barn trillar emellan och ändå upplever det där.(Sandra) 

Theo tar upp om att det är bra att ha en bild för hur barngruppen ser ut, för att då veta hur man 

kan ingripa:  

Vad är det för gruppkonstellation? Vilka leker med vilka, hur många är dem. Man måste ge sig en 

bild av barngrupperna. --- Det här barnet får inte var med eller får ständigt avslag från kompisar; 

varför, vad händer då, och då måste man ingripa, och då äre jättebra att man har en bild.(Theo) 

4.3.1 Sammanfattning 

Det förefaller som ens förhållningssätt som pedagog och dialog i arbetslaget har störst 

betydelse för barns sociala samspel. Det har en påverkan i verksamhetsutbudet där planering 

kan göras dels långsiktligt där Theo menar: ”...det är ju en dialog som man har i uppstarten 

av ett läsår. Någon sorts grundschema inför verksamhetsåret.” Även förebyggande i och med 

Sandras verksamhetsplaneringar där de medvetet planerar in ett pass utav värdegrundsarbete i 

veckan. Lisa menar att hantering av eventuella utanförskap är upp till pedagogen själv, en 

ståndpunkt som alla informanter delar. David, som arbetar i förskoleklass, berättar att trygghet 

och trivsel är vad som genomsyrar hela verksamheten och är nummer ett. För trygghetskänsla 

gynnar tydligen kunskapsinhämtningen. Theo exemplifierar det med ett aktivt observerande i 

det som händer och sker. Theo menar fortsättningsvis att det har med:” en trygghetsgrej” att 

göra. Theo berättar om hur man kan arbetas främjande för barns sociala samspel genom att, 

återigen, vara observant men att med det ha en bild för sig över hur barngruppen ser ut och i 

stunden fungerar. Dessvärre upplever några av informanterna att det finns för lite tid att 

avvara och sitta med barn. Sandra menar att hon känner sig ”otillräcklig”. Men ifall tid inte 

ges till att hinna se och samtala med barn, finns det, som visats, risker med att barn trillar 

emellan, och hamna i den så kallade ”gråzonen”. 

 

Sedan kan faktorer som främjar barns samspel bestå av åtgärder uppkomna ur skeenden; då 

Lisa exemplifierar att hon i arbetslaget gjort upp att specifika barn ska få vara med och 

bestämma aktivitet, en åtgärd uppkommet ur ett behov som hon sett att barnen har och då 

möter hon det behovet med att låta dem göra vissa aktiviteter (här var exemplet 

idrottsaktivitet).  
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Lisa berättar om skoldagens betydelse för fritidshemstiden. Hon menar att det främjande 

arbetet där, med fadderträff och arbetet ute på skolgården för att förebygga känsla av 

ensamhet, gjort att fritidshemsbarnen känner sig glada på fritids, då de vill leka med sina 

faddrar där. I och med det främjas det sociala samspelet och gör samtidigt att utemiljön kan 

öka känslan för trygghet då personer som barn trivs med rör sig där.  

4.4. Forum som kan främja barns uttrycksförmåga 

Samtliga informanter menar att fritidsrådet är ett ypperligt tillfälle för barns tankar och åsikter 

att komma fram, när det gäller barns ansvar och inflytande. Även under elevråd och via en 

idélåda. Theo menar att; ”Ja, det är läsårets, en av de stora satsningarna, nästan lite stolt”. 

Det som händer på fritidsrådet påverkar andra dagar. Lisa har arbetat med en satsning att på 

fritidsrådet komma överens om vad ett antal barn skulle vilja göra på fredagar; ”Nu inför 

våren har vi ju lite nytänk, det är ju dom som får ta lite ansvar och får bestämma vad de vill 

ha för aktiviteter.”Theo förtydligar att de diskuterar gångna veckan och hur de vill att nästa 

ser ut, i syfte att; ”För att få med barnens påverkningsfaktor i fritidshemsverksamheten”. Han 

beskriver hur ett fritidsråd och dess upplägg kan se ut; 

Då skriver vi ner punkter för hur veckan har varit och hur känns det här. Nästa vecka är det så 

där... och sen får barnen räcka upp handen och kommentera; så här tycker vi, och sen får de 

önska vilt . (Theo) 

Hannes ser gärna att; ”Helst skulle man vilja få dela in i mindre grupper, de skulle vara bättre 

så att alla skulle våga säga. Men de är ju också där, tidsmässigt få till det.” 

Frågeställning: 

Vilka forum för diskussioner finns det? (När barn kommer till tals) 

Inför denna frågeställning, som rör vilka forum för diskussion som finns för att barn ska 

komma till tals, blir betänkligheterna fler. Informanterna kommer in på forum då barnen lite 

mer kommer till tals. Det är i det vardagliga, i mellanrummen och när det än kan uppstå. 

Hannes menar; ”Och sen sitter vi med enskilda barn och pratar men det är svårt. Det kan ju 

bli när vi sitter och spelar spel eller något man kan ju fråga.”Sandra och David berättar att de 

lite större, praktiska frågorna diskuteras på fritidsråd. David menar att;  

 
Kanske inte i första hand genomklassråd, då kommer lite andra frågor upp: större saker. Medans 

andra verksamhetsfrågor kommer nog fram i den dagliga kommunikationen. Inte alltid specifikt på 

klassrådet. Under verksamheten...och då får man vara lyhörd för det. (David)   

 

Nästan alla informanter tar upp om barns utveckling och hur pass de klarar uttrycka sig 

beroende på ålder. Med det menar Lisa; ”Det är jätteroligt att se, att man utvecklas över 

åldern, överlag. Men det finns alltid barn som har det svårt att kommunicera och interagera 

med andra barn. Och det är vårt jobb att jobba med det.”Även Sandra kommer in på att barn 

är olika och att den spridningen är stor. Hon menar att genom det föds missförståelse och 

konflikt;  

Det är en utmaning var man är mer utvecklingsmässigt. Vad man har för bíld på sig själv 

gentemot andra, hur man kan uttrycka sina känslor. Där ligger många krockar och konflikter.” 

(Sandra) 
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Lisa menar, angående konflikter, hur man kan arbeta med barns ”talutrymme” och på så sätt 

påverka barns uttrycksförmåga ifall det är; ”en konflikt mellan två eller flera, att alla får 

samma talutrymme”. Med det menar Lisa sedan att barn: ”...mognar genom åren”. Hon 

menar och klarar att lösa dem bättre ju äldre de blir, utan att det behöver gå överstyr; ”...hur 

de kommunicerar med varandra och klarar lösa -- det verbalt.” 

Angående konfliktlösning framkommer det tydligt att det är viktigt att barn ska få tid att prata 

och att de ska få berätta sin syn på det aktuella som har hänt. Här menar Hannes:   

Då får man ju prata med barna med dom som är inblandade. Beroende på hur stor den är. Då 

räcker det att man kommer: men hörrni, hur är det? Är det en större, då måste man ta dem enskilt 

och diskutera, hur började det och vad hände?(Hannes) 

Theo menar att i beaktning av barnets ålder, blir det en fråga om rimlighet, när det gäller 

uttrycksförmåga i en konflikt: 

”Spelar ju roll hur gammalt barnet är. Oftast med 6-7 åringar... alltså de e tungt att uttrycka sig. 

Du måste gå... kanske mycket på känsla, intuition: ”vad var det som hände?”Vad är rimligt.. Har 

du ett äldre barn, oftast, kan de uttrycka sig om en situation, oftast i språk och beskriva en 

händelse. --- Det utgår från till stor del, från barnets ålder. Sen ställa motfrågor och fråga hur de 

är.” (Theo) 

Fortsättningsvis menar Theo att uttrycksförmågan har med trygghet och pedagogen som står 

för verksamheten att göra:  

Det är ju vi som håller i trådarna för att fritidshemsverksamheten fungerar, det är ju vi som står 

för tryggheten. Det är vi som står för att barnet, och barnen tycker ens att det är roligt att vara 

här . Lär sig något här. (Theo) 

Även Sandra är inne på att det har med verksamheten i stort att göra och fritidspedagogens 

roll i det hela:  

Mycket landar ju i när man tänker på fritidshemsverksamheten. Det grundar sig i hur man är min 

relation med barnen, det ska va en förtroendefull relation. Den ”goda relationen”. För då blire så 

mkt lättare, både oss, mig och barnen emellan men barnen emellan också. Det visar ju att man 

bryr sig, om värdegrunden och vad förmedlar jag som pedagog här. (Sandra) 

Det framkommer forum där barn har varit med och diskuterat fram sociala regler på 

respektive fritidshem. Där berättar Theo att de tillsammans på fritidshemmet arbetat fram 

”förhållningsregler”. Sandra menar likaså och berättar om det positiva i att känna att man 

gjort ett bra arbete: ”jag känner mig lite stolt att skriva i hembrevet att det här har era barn 

kommit fram till”.  

Flertalet informanter menar att barnen känner till de sociala reglerna och att det finns stunder 

då barn inte kommer ihåg och kan behöva påminnas, speciellt när konflikter uppstår. Lisa 

menar:  

Man går repeterar och säga någonting, alltså, ”ja hur vare nu, vi ska visa respekt och hänsyn, ja 

och vad är hänsyn?”. Det får man göra ibland, någon gång då och då”.(Lisa) 

David menar att barn på hans fritidshem egentligen ”känner till” de sociala reglerna och 

härleder till att det också finns ”oskrivna” sociala regler:  
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Barn vet ganska tidigt vad som är socialt accepterat. Vad som är normen. Men sen för den skull 

behöver det inte vara så att alla är lika bra på att leva upp till de dära reglerna, eller de oskrivna 

reglerna.(David)  

Sedan berättar Hannes om ett arbete som han tidigare gjort på fritidshemmet som hade med 

värderingar att göra. Det var ett häfte, välarbetat och tog tid att göra men förtydligar att det 

var gediget och mycket värt tiden.  

4.4.1 Sammanfattning 

Här kom forum som främjat barns uttrycksförmåga fram, planerade som oplanerade. Via 

fritidsråd får de göras delaktiga i verksamhetens utbud och kan påverka och göra sig hörd. 

Forum som har med diskussioner kring vilka sociala regler som ska finnas kom fram. Vilka 

värderingar som är okej och hur pedagogen ser på det. Det kom fram att barn inte alltid 

kommer ihåg hur man ska vara, exempelvis om hänsyn och i en konflikt. David berättar om 

att barn har en tanke om att det finns oskrivna sociala regler, där de ”vet” att man inte ska 

knuffas. Sådana regler som nödvändigtvis inte uttalats men som barn ändå känner till. 

Ytterligare forum är den dagliga kommunikationen, som David menar att man får vara lyhörd. 

Vilket indikerar fritidspedagogens roll som av betydande för barnen som går på 

fritidshemmet, ifall syftet är att öka deras uttrycksförmåga. Något som Theo exemplifierar 

med att fritidspedagogen ”håller i trådarna” och berättar hur han som pedagog i en 

verksamhet är av betydande art för barnen som går där, då han menar på att tryggheten är 

viktig. Detta menar även Sandra och poängterar ”den goda relationen” till barnen främjande 

för förmågan att uttrycka sig. Det är också färdigheter att träna. En relation hon menar pågår 

mellan pedagog-barn och barn-barn. Vidare menar Sandra att denna relation ska byggas på 

tillit, en: ”…förtroendefull relation.” 

 

En del fritidspedagoger känner stolthet då de gjort ett arbete med att framföra barns tankar 

och åsikter. Sandra menar exempelvis det när hon utformat fritidshemmets gemensamma 

samverkansregler, tillsammans med barnen, och skrivit detta till föräldrarna i hembrevet.  

Samtliga informanter menar just det att beroende på barnets mognad och hur pass man 

utvecklat en social förmåga påverkar det barns förmåga att klara uttrycka sig. Theo menar att 

då yngre barn, oftast, har svårare att uttrycka sig konkret om händelser får man som pedagog 

gå lite på känsla och funder vad ”som är rimligt” vid exempelvis en konflikt. 

5 Diskussion och analys 

5.1 Disponering 

Inledningsvis visades en studie om barns känsla av ensamhet (BRIS, 2000) som jag i detta 

examensarbete vill hitta medel att motverka. Underlaget från forskningsresultatet och 

intervjumaterial sammanflätas in i fem avsnitt som jag kommer att diskutera och analysera. 

Disponeringen börjar i en redogörelse om metoddiskussion som därefter följs av de fem 

avsnitten. Dessa avsnitt är: ”En lärares förhållningssätt”, ”Utanförskap & åtgärder”, 

”Normer”, ”Forum” och sedan ”Sociala sammanhangets fördelar”.  
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5.2 Metoddiskussion 

Med en ansats i att öka kunskapen och förståelsen för hur lärare och andra aktörer inom 

skolan kan arbeta för att främja barns delaktighet i sociala sammanhang, har hag använt en 

vuxens perspektiv på barns situation. Ett så kallat barnperspektiv. Det betyder att jag inte 

inbegripit barns egna tankar utan kunskapen om barn är mer generell och utifrån en vuxens 

perspektiv (Halldén, 1994). Jämfört med begreppet barns perspektiv (begreppet skrivs ut som 

två ord) där barns genuina tankar är med (ibid.). Forskningsöversikten har traditioner av ett 

sådant barnperspektiv, nämligen utvecklingspsykologin och sociologin (ibid.), som 

skolpedagogiken grundar sig i (Rohlin, 2012) och varit mitt fokus för undersökning. Med 

närmare eftertanke har jag inledningsvis börjat med barns perspektiv, med hänvisning till 

BRIS (Johansson 2008, 2012), för att ge en anledning till varför detta ämnesområde är viktigt. 

Dock hade jag gärna utfört kvalitativa intervjuer med barn. Doverborg & Pramling (2012) tar 

upp om vikten av att man samtalar med barn för att öka sin förståelse för vad barn tänker 

inom en viss situation. Det underlaget hade berikat detta arbete och gett fler infallsvinklar på 

området kring barn i utanförskap och hur man kan arbeta för att främja deltagande i sociala 

sammanhang. Men känsliga ämnen kan vara svåra att ha i intervju och dessutom ska det 

finnas mer tid att göra en omfattande empirisk studie (Jacobsen, 1993) som jag inte haft. I sin 

helhet känner jag förtroende för de kvalitativa aspekter det empiriska underlaget bidragit med. 

Denna studie har genom kvalitativa intervjuer fått svar på det som studien ämnade undersöka 

om, vilket ju ökar studiens validitet (Dimenäs, 2007). Här har jag använt mig av öppna 

intervjufrågor, bearbetade för att de ska vara öppna och ändå kunna täcka det specifika som 

hör varje fråga till. Vilket sedan ökar studiens reliabilitet (ibid.) som ju handlar om 

tillförlitlighet och hur pass jag kan få det svar jag vill ifall denna studie skulle återupprepas. 

Intervjuguiden har således gett guidning till frågor ska kunna vara ett stöd inför kommande 

liknande studier om barn i utanförskap. Denna studie är inte slumpmässigt gjord, alltså inte 

utförd med ett slumpmässigt urval som kan tänkas representera en population i stort (Larsson, 

1993). Studien är inte ämnad att ge statistiskt underlag för att kunna generaliseras till liknande 

fallområden: liknande fritidshemsverksamheter på likartade skolor. Ändock vill jag se att 

studien ger inspiration till att en kan tänkas känna igen sig i det som framkommer, ifall man 

skulle vara i en liknande kontext utav en fritidslärare på en fritidshemsverksamhet och vill 

arbeta med likande problemområde (ibid.). Sedan är det bra att jag känner till mina egna 

personliga upplevelser och erfarenheter som kan färga mina tolkningar (Jacobsen, 1993). 

5.3 En lärares förhållningssätt 

Både forskning och empiriskt underlag visar på fritidslärarens (pedagogens) roll som 

avgörande för att barns omsorgsbehov tillgodoses. Då lärare ingår i barns omvärld, de 

signifikanta andra, kan de därmed påverka barnets identitetsutveckling och självkänsla (Cast, 

A-D & Burke, P-J, 2002, Thornberg, 2006). Forskning menade att lärare behövt använda en 

relationell kompetens och det visar sig i fritidspedagogernas utsagor, då den goda relationen 

kom fram och betoning av att de arbetar efter ett tillåtande klimat utav trygghet och tillit. 

Något som explicit genomsyrade verksamheten på just en verksamhet. Flertalet informanter 

beskrev om hur de genom ett öppet klimat upplevde att barn vågar prata öppet om sina 

känslor. Den goda relationen antydde hur en god relation gynnar barnets vilja att prata och 
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kommunicera personal-barn. Exempelvis att det har hänt att barn uttalat sig om att de vill vara 

ensamma. Eftersom barn är i behov av att bli sedda och känna sig delaktiga i ett socialt 

sammanhang (Ihrskog, 2006) anser jag det viktigt att vuxna pratar och har som ambition att 

bry sig och komma till åtgärder kring ett eventuellt utanförskap. Vill man som vuxen öka 

tilliten, behöver man agera tillitsfull och inneha viljan att med ens förhållningssätt arbeta för 

att barnet kommer fram.  

Det är av vikt att förstå sin egen påverkan på barn i en fritidshemsverksamhet. Kunskap som 

forskning visade kan personal på skola komma att se barn med emotionella eller sociala 

svårigheter som avvikande (Johanneseen (1995). Vilket jag vill mena är viktigt att 

uppmärksamma, då risken finns att ens förhållningssätt kan vara att andra barn på fritidshem 

uppmärksammar ens eget beteende. Ifall fallet är att man uppvisar ett beteende med dolda 

budskap av vad man anser om ett specifikt barns situation. Enligt identitetsteorin, speglar ju 

vad jag har för uppfattning om andra, av min attityd (Ihrskog, 2008, Stryker, 2008). Men här 

känner jag att så länge ens förhållningssätt är att arbeta efter ett tillåtande klimat och att man 

ska kunna prata öppet om sina känslor, utan att bli dömd, borde chanserna för att bygga på 

tillitsfulla relationer främjas. 

5.4 Utanförskap & åtgärder 

Beroende på utanförskapets orsaker, menar informanterna, är tillvägagångssättet olika. 

Åtgärder för att motverka utanförskap, menar informanterna, kan ses som ett långsiktligt 

förebyggande tänk och endera förebyggande åtgärder härkomna ur aktuella skeenden om 

utanförskap. De uppger att de först pratar med barnet och tar tempen för hur läget är. Detta 

förmodar jag grundar sig i att de vill erinra sig ifall det gäller något allvarligt eller någon 

tillfällig dagsform som skapar en ovilja att vara med på sociala sammanhang. Genom samtal 

med barn kan vuxna skapa förståelse för barns värld (Dovenborg & Pramling, 2007) dock 

kände många hinder utav tid och personalfördelning att riktigt hinna med detta, en känsla av 

otillräcklighet. Men byggandet av relationer är nödvändigt för att barn inte ska må emotionellt 

sämre (Johansson, 2008) och hamna i gråzonen. Via samtal kan utanförskapets orsaker 

komma fram. Genom dokumentationsverktyget sociogram, som ger ett seriöst intryck, då det 

är något tafast för vårdnadshavare att få en förståelse för, kan även fritidspedagoger få en bild 

över ett barns situation.  Det blir något ”svart på vitt”, som jag uppfattar, ren fakta på hur ett 

barns beteendemönster är, som då ger underlag för åtgärd. Förebyggande åtgärder, menar 

informanterna, kommer ur ett aktivt förhållningssätt av att observera barngruppen i vad som 

händer och sker. Vilket ger en så kallad helhetsbild för hur gruppen/grupperna ser ut och 

företar sig med.  

 

Med ett långsiktligt tänk för hur de lägger upp verksamhetsåret berättar informanterna hur de i 

förhand kan bygga för att barn ska främjas i sina sociala relationer. Vilket är av vikt eftersom 

läraren har som uppdrag att komma fram till specifika skoltraditioner innehållande regler för 

arbetet och samvaron i den egna gruppen (Skolverket, 2011a). Här framkom planerade 

aktiviteter förankrade i värdegrundsarbete och aktiviteter som ska främja gemenskap. Just 

gemenskapsbyggande och att bygga för en ”vi”-känsla på fritidshem gynnar 

identitetsutvecklingen hos barn (Skolverket 2011b). Ytterst viktigt då identiteten formas 

genom social interaktion (Cast, A-D & Burke, P-J, 2002). Klarar fritidspedagoger främja en 
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gemenskapskänsla och ge barnet förutsättningar för att hitta sociala grupper som hen känner 

bekräftelse i, kommer det också, enligt forskning, att göra att barnet bibehåller de 

grupprelationerna (Cast, A-D & Burke, P-J, 2002). 

5.5 Normer 

Resultatet visade på hur normer kan göra för klimatet i en grupp och som också påverkar 

barnens beteenden däri. Två aspekter uppkom: dels ena där barn enligt fritidspedagogerna har 

vetskap om vad de gör och inte får göra. Vilket förankras i sociala regler om hur man beter 

sig mot andra, exempelvis respekt och hänsyn och att inte knuffas. Sådana här 

samverkansregler och främst oskrivna sociala regler. Sedan kom aspekten fram om hur man 

ska motarbeta den tydliga normen. Faktumet som här framkommit att normer finns och 

normer ska motarbetas. Med vill jag se att man arbetar after att göra de outtalade normativa 

beteendena till något explicit, för att sedan kunna arbeta med och diskutera tillsammans med 

barnen med. Som sig bör, ska fritidshemmet komma fram till normer och värderingar, för 

arbetet och samvaron i den egna gruppen (Skolverket, 2011a). Man kan föra fram om vad som 

inte känns okej, om att motverka kränkande behandling, men för det första en diskussion om 

det att alla är unika. För barn är olika, i ständig utveckling och påverkas av varandra och hur 

andra är (Cast, A-D & Burke, P-J, 2002, Heimer & Matsueda, 1994). Man behöver inte vara 

på ett speciellt sätt, som skapar en norm kring hur man ska vara, för genom det tror jag föds 

en möjlighet till de som är avvikande. Förståelsen om normer och oskrivna sociala regler är 

således viktig och kunskap att ta med sig. I framtiden kan jag komma att möta barn som 

tänker efter normer och vad som är ”normalt” och handlar därefter, handlingar som kan leda 

till att barn upplever utanförskap. 

5.6 Forum 

Det framkom olika forum av fritidsråd, vardera talutrymme i en konflikt, för barnen att 

komma till tals och bli lyssnade på. Spontana stunder av ”här och nu”, i den vardagliga 

kommunikationen. Barns förmåga till att uttrycka sig kan främjas, i och med 

fritidspedagogens förhållningssätt av att vara lyhörd, ifall man vill nå ut till det barn menar, 

som jag uppfattar i så fall öka deras känsla för att de blir hörda. Gynnas kommunikationen 

anser jag att det i sin tur leder till att barn i utanförskap kan bryta sin tystnad. Vilket indikerar 

hur viktig det är att vuxna pratar med barn för att främja barns uttrycksförmåga, om de vuxna 

är lyhörda för att det ska ske. Via talutrymmen och forum får barn lära sig att de finns andra 

perspektiv än sitt eget, något som främjar empati och omtanke för andra (Lärarförbundet, 

2012). Som jag kan tro gynnar sedan andra barn att ha förståelse för ett annat barns situation, 

exempelvis ett barn i utanförskap.  

Människans förmåga till social kontroll ger möjligheter till handling i sociala situationer 

(Mead, 1925) och ifall dessa situationer visar bekräftelse för individen är det främjande för 

hens identitetsutveckling (Cast, A-D & Burke, P-J, 2002). Något som kan länkas samman 

med den kontrollen barn upplever under de tillfällen de kan förfoga över sin egen tid 

(Qvarsell, 2003). Därmed kan jag se vikten av att arbeta efter att barn, i forum då de får 

komma till tals, också blir bekräftade i det de säger. Att de känner att de faktiskt kan vara med 

och bestämma och på så sätt få en slags kontroll i verksamhetsutbudet. Genom det borde 

barns uttrycksförmåga främjas. Det anser jag har med den vuxnes genuina vilja att så ska ske. 
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Detta genom att framförallt arbeta efter ett gruppklimat där alla barn får talutrymme och 

bekräftade och blir sedda. Som leder till att lyssnandet är en viktig aspekt för att på så sätt visa 

barnen att de med fördel ska kunna uttrycka sig, och att det finns de som lyssnar och vill 

förstå. Dock förutsätter tid att sitta och samtal med barn, utanför det planerade, resurser i form 

av tid och personal. 

5.7 Sociala sammanhangets fördelar 

Ju äldre barn blir, desto mer klarar de bygga på sociala relationer (Ihrskog, 2006). Kan vara 

för att de fått mer tillfällen och erfarenheter att bygga upp och forma sin identitet genom 

(Cast, A-D & Burke, P-J, 2002). Som framkom var sociala färdigheter något barn kan behöva 

träna, precis som en annan ämneskunskap. Genom identitetsteorin sett ger människan olika 

betydelser och mening för sin egen jag-roll beroende på sociala kontext (Stryker, 1980). Med 

det anser jag det viktigt att arbeta för att barn ska vara delaktiga i sociala sammanhang, där 

personal arbetar för en positiv betydelse av dem. I resultat framkom fritidspedagogernas 

ambitioner om att locka och entusiasmera barnen att vara med på aktiviteter. Som ju framkom 

var medvetna strategier i en vilja att ha en positiv framtoning i mötet med barn som uppvisar 

ovilja att vara med. Kunskapen om att identiteten formas ständigt och här och nu, via social 

interaktion (Mead, 1925), anser jag att det gör arbete med att motverka utanförskap och att 

arbeta efter att berika barns sociala kontakter ytterst viktigt. 

 

6 Slutanalys 
Min ansats för detta examensarbete var att med skolan som en social och -kulturell mångfald 

(Skolverket 2011) av individer borde inget barn känna sig ensamt. Detta har jag genom 

forskning och kvalitativa intervjuer studerat med förhoppning om att hitta faktorer som 

främjar och betryggar barns socio –emotionella situation, genom att se på förutsättningar och 

möjligheter till att barn ska känna att de har någon att prata med på fritidshem. Främst genom 

att studera en fritidslärares möjligheter för att bygga för en positiv tid på fritids. Då detta 

arbete endast fokuserar på ett enskilt barns socioemotionella situation på fritidshem, uteblir 

andra möjliga kontakter barnet har i sin omvärld. Det fattas alltså infallsvinklar från andra 

delar, bl.a. om barns perspektiv och hur deras vardagskultur ser ut (Ihrskog, 2006). Men det 

som framkommit här tycker jag ger en stark betoning för vilka faktorer som är viktiga i 

arbetet med att motverka utanförskap. 

Då lärare ingår i barns omvärld menat jag att de i mångt och mycket kan påverka barnens 

välmående. Genom att bygga för en verksamhet med fokus för trygghet och trivsel gynnar det 

barns egna trygghetskänsla och som jag vill indikera behov av omsorg. Framförallt 

identitetsutvecklingen och självkänslan som ju forskning menar växer och formas med sin 

omgivning (Ihrskog, 2006, Stryker, 2008). I resultatet visade det sig att med en ambition om 

ett inkluderande förhållningssätt kan man arbeta för att påverka och bygga en tillitsfull 

relation till barn. En god och förtroendefull relation som gör att man lättare kan nå barnet i det 

hen vill specifikt göra och vill prata om. En s.k. relationell kompetens som forskning visade 

var behövligt att ha (Dahl, 2014). Att som vuxen visa bekräftelse för individen främjar hens 

identitetsutveckling (Cast, A-D & Burke, P-J, 2002). I de interaktiva sammanhangen av 
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sociala relationer söker barn att bli sedda och med det söker hen sig till de situationer som ger 

bekräftelse, och får hen det tenderar individen att bibehålla dessa sociala relationer (Cast, A-D 

& Burke, P-J, 2002, Ihrskog, 2006). Därmed ser jag vikten av att arbeta för att främja barns 

uttrycksförmåga och som i sin tur är påverkat av det sociala klimatet i sig. Till detta behövs 

det forum som öppnar upp för att barn ska komma till tals och genom det bli lyssnade på. 

Med det är det upp till läraren, vad jag kan förstå, att hitta forum av talutrymmen där barn 

kommer till tals och under dessa kan man diskutera om hur man ska vara mot varandra. 

Talutrymmen som framkom var i planerade forum av fritidsråd och i det dagliga 

kommunikativa, i mellanrummen. Det var i mellanrummen som barn, vad jag uppfattar, ger 

mest möjlighet för barn att komma till tals. Men det fanns hinder i form av tid och 

personalresurser för personalen att riktigt hinna prata med barn under dessa mellanrum. Vilket 

påverkade yrkesrollen och ingav en känsla av otillräcklighet. Flertalet informanter beskrev om 

hur de genom ett öppet klimat upplevde att barn vågar prata öppet om sina känslor. Bland 

annat genom att de arbetat för ett tillåtande öppet klimat. Genom det ha diskussioner om 

normer och medvetandegöra att de finns och borde motarbetas. Detta för att således kunna 

främja ett klimat där alla är unika. Det framkom planerade aktiviteter förankrade i 

värdegrundsarbete och aktiviteter som ska främja gemenskap.  

Då förmågan till socialisation påverkar individens personlighet, som ju identitetsteorin menar 

har med identitetsformandet att göra (Cast, A-D & Burke, P-J, 2002) kan utanförskap 

förefalla hämmande för barns utveckling, eftersom det då inte får ta del av fördelar som social 

interaktion kan ge för identitetsutvecklingen och självkänslan. Är de sociala kontakterna föga 

kan det, som framkommit, leda till att barnet upplever en bristande emotionell omsorgsssvikt. 

Detta gäller ifall de kontakter barnet får brister på framförallt närhet och kärlek. Vilket visar 

vad vuxna behöver ge barn i emotionell omsorgssvikt för att situationen ska förbättras.   

Åtgärder för att motverka utanförskap är att främst ta reda på agendan, för att kunna reda ut 

och hitta lösningar. Först pratar med barnet och tar tempen och försöker få förståelse för barns 

värld. Då byggandet av relationer är nödvändigt för att barn inte ska må emotionellt sämre 

(Johansson, 2008). Främst diskutera i arbetslaget, där olika ögon ger fler perspektiv, samt ha 

en dialog med samverkansparter, vårdnadshavare, ledning och/eller elevhälsa. Genom att 

aktivt observera barngruppen och få en kallad helhetsbild för hur gruppen/grupperna ser ut. 

Ytterst viktigt för att fånga upp barn i de så kallade gråzonerna, är att göra ett sociogram, och 

göra det svart på vitt och något tafast att kunna föra diskussion och åtgärder av. Undersöka 

hur, när och om det är något att oroa sig för och genom det komma fram till lösning. 

Då individen endast existerar i relation till andra (Mead, 1925) behöver vi verkligen varandra. 

Jag vill se att fritids har den rollen, och kan ge de förutsättningar, att barn också klarar sig på 

egen hand just för att de har en trygg bas. Där fritids arbetat för trygghet, och byggt upp för att 

visa att barn är viktiga i vilket socialt sammanhang de än är med i. Där de vågar vara sig 

själva och vågar ge sig in i nya sociala möten. Men det arbetet är här och nu. För det arbetet 

behövs det mer resurser i form av tid och personalfördelning för personal att hinna se varje 

barn. För att forum av dagligt samtal ska komma fram och att personalen har tid att genuint 

lyssna på det enskilda barnets tankar.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide: 
 

Forskningsfråga 1: 
1. Vad anser fritidslärare motverkar utanförskap? 

Frågeställningar: 

- Hur arbetar ni ifall barn visar tendenser till utanförskap? Vill ej delta. (I sociala 

sammanhang). (De flesta aktiviteter på fritids är ju frivilliga) 

- Har ni uttalade (sociala) regler kring barns obligatoriska delaktighet i: 

   - Planerade aktiviteter:  

- Fria aktiviteter  

- Hur kan man arbeta förebyggande för att ett barn ska känna sig delaktig? 

 

Forskningsfråga 2: 
1. Vilka faktorer anser fritidslärare kan påverka och främja barns delaktighet i sociala 

sammanhang? 

Frågeställningar: 

- Kan du berätta hur ni gör för att främja barns sociala samspel.  

- Hur planerar ni för detta arbete? 

- Hur ser samverkan ut med övriga lärare som har era barn när det gäller barns sociala 

samspel och utveckling. 

- Kan du beskriva hur er kommunikation med vårdnadshavare ser ut över barns sociala 

utveckling och samspel? 

 Följdfråga: 

Är fritidslärare med på utvecklingssamtal?  

-Om ja, vad sägs det där om barnets sociala 

samspel och utveckling? 

-Om nej: behövs det för att få en helhetsbild på 

barnet? 

- Vilken påverkan har du som fritidspedagog för barnens förmåga att socialisera sig och 

delta? 

Forskningsfråga 3: 
1. Vilka forum anser fritidslärare kan främja barns uttrycksförmåga? 

 

Frågeställningar: 

- Hur arbetar ni med barns ansvar & inflytande i verksamheten och dess utbud? 

(grundläggande värden, LGR11). 

- Vilka forum för diskussioner finns det? (T.ex. fritidsråd, kompissamtal...)  

När barn kommer till tals (för då blir de lyssnade på). 
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- Vad är din syn på fritidsbarnens förmåga att kommunicera i det sociala samspelet? 

 

- Hur tycker du att dina möjligheter att påverka barns uttrycksförmåga ser ut?  

   Följdfråga: 

 - I ditt möte med barnet? 

 - I barns samspel med andra barn? 

 

- Vilka regler har ni för social samvaro, a.k.a: socialt samspel? Omhar. Hur man är mot 

varandra.  

- Hur arbetar ni med värderingar? Ur läroplanen om grundläggande värderingar. De 

som står i inledningen. Kan läsa upp: 

 Följdfråga:  på båda, ovan? 
 -Om har båda, när kommer dessa regler, fram? 

-  Berätta vad du gör ifall någon bryter mot en 

uttalad social regel 

 -Om ej har, är sociala regler något som behövs? 
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8. 2 Bilaga 2: Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Annica Farstad, läser till fritidslärare på Umeå Universitet och går mitt sista år på 

programmet Grundskolelärare mot fritidhem. Just nu gör jag mitt examensarbete och undrar 

därför om Ni ställer upp på intervju. I min studie vill jag undersöka hur man kan motverka 

utanförskap och hitta faktorer som bygger för att främja barn i sin sociala utveckling med 

fokus på kommunikation. 

I arbetet tillämpas de forskningsetiska principerna vilket innebär att Ni är helt anonym och 

materialet kommer inte att användas utanför detta arbete. De forskningsetiska principerna 

innebär att Ni har rätt att dra er ur intervjutillfället såväl som studien, utan negativa 

konsekvenser. Det skulle vara väldigt intressant att få lyssna på Er professionella synvinkel på 

ämnet och vore tacksam för Ert deltagande. 

Mvh,  

Annica Farstad 

Mobilnr: xxx-xxxxxxx 

Email:  xxx@xxxx.se 
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