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Sammanfattning
Syftet med studien är att, utifrån lärarens perspektiv, analysera hur denne upplever lärandet i 
barnens sociala samspel med varandra på fritidshemmet samt få kunskap om hur lärare på 
fritidshem beskriver hur de kan arbeta för att skapa lärande i sociala samspel. Det sociala 
samspelet och goda förhållanden mellan lärare och barn i grupp är en viktig del i barns 
personliga utveckling, det ger barnet en lust att lära. Med det som grund kommer detta 
examensarbete att belysa vikten av barnens sociala samspel med varandra på fritidshemmet 
och lärandet som kan uppstå därigenom samt hur detta kan nyttjas i samspelet med lärare, 
miljön och barngruppen. Studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer med syfte att samla in bred 
data. I studien har fem verksamma fritidshemspersonal deltagit från tre olika skolor. 
Resultatet visar att personalen på fritidshemmen ser samspelet som viktigt i sina 
verksamheter och att lärandet finns i varje möte där barn interagerar med varandra. 
Personalen är inte alltid medvetna om vad för specifikt lärande som sker i barns samspel och 
hur personalens förhållningsätt gentemot barnen påverkar utvecklingen och lärandet i det 
sociala samspelet. Fritidshemspersonalen såg miljön inne på fritidshemmet som betydelsefullt
för delaktighet samt för samspelets utformning. Resultatet visar att personalens 
förhållningsätt på fritidshemmet är avgörande för att ett lärande samspel ska kunna ske eller 
inte.

Nyckelord: Barn, fritidshem, lärande, lärarperspektiv, samspel
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1. Inledning
När ett barn föds börjar dess livslånga lärande genom att utforska sin omgivning och 
omvärld. Vartefter barnet samspelar med sin omgivning och med andra människor, lär sig 
barnet nya kunskaper och erfarenheter (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). Ett av 
dessa samspel är det sociala samspelet där barn, som befinner sig i skolans värld, interagerar 
med andra människor. Trots att barngrupperna på fritidshem i Sverige har ökat konstant de 
senaste tio åren så finns det förhållandevis lite forskning om samspelet på fritidshem 
(Skolverket, 2016). Skolverket gjorde under 2011 en kunskapsöversikt över forskningsläget 
kring fritidshemmen och har konstaterat att forskningen är liten (Skolverket, 2011b). De 
menar vidare att det har gjorts några andra studier kring fritidshemsverksamheten, men att 
kunskapsmassan om fritidshemmet, dess organisation och pedagogiska innehåll, fortfarande 
är liten. Fritidslärarens arbete har idag också blivit mer inriktat på barns lärande. Deras 
verksamhet styrs idag av bland annat barns grupprelaterade behov där fritidslärares arbete för
samspel har stor betydelse för barns utveckling och lärande (Skolinspektionen, 2010). 

Utifrån detta har den här studien undersökt lärandet som kan uppstå i det sociala samspelet i 
fritidshemmet och granskat hur fritidslärarna arbetar för att skapa lärande i barns samspel 
med varandra. Syftet i studien grundas i tanken om förståelse för lärandet som uppstår i 
samspelet och ökad kunskap om den betydelsefulla roll barns samspel har för lärandet i 
fritidshemmets verksamhet. Skolverket (2014a) och läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) framhåller att fritidslärarna på 
fritidshem bör arbeta med barns sociala relationer samt skriver att skolan ska vara en social 
gemenskap som skapar vilja och lust att lära. Skolinspektionen (2010) klarlägger att den 
kompetens som en fritidslärare har framförallt ska stödja barns sociala samspel. Trots 
Skolverkets och Skolinspektionens övertygelse om att samspelet är viktigt för fritidshemmet 
så är min uppfattning att det är svårt att ändra den felaktiga bild som många har om 
fritidshemmets verksamhet. Min förhoppning är att denna studie kan vara till hjälp för att 
synliggöra fritidshemmets arbete och dess betydelse för barns lärande i samspel, och på så 
sätt vara en del i arbetet med att höja fritidshemmets status. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att utgå från lärares perspektiv och analysera hur de upplever lärandet i 
barns sociala samspel inne på fritidshemmet. Syftet är även att få insyn i hur lärare på 
fritidshem beskriver sitt arbete med att skapa lärande genom sociala samspel. 
  
Frågor:
Hur beskriver fritidslärarna det sociala samspelets betydelse för lärande? 
Vilka former av sociala samspel ser fritidslärare som betydelsefulla för barns lärande?
Hur arbetar fritidslärarna med att utveckla barns lärande i sociala samspel?

1.2 Centrala begrepp
De begrepp som kommer att vara centrala i denna studie är samspel, barn, lärande, proximal 
utvecklingszon och fritidslärare. Nedan förklaras dessa begrepp ingående.

Samspel
Denna rapport handlar om lärandet som kan uppstå i det sociala samspelet i fritidshemmet. 
Enligt nationalencyklopedin (2016) är samspel ett gemensamt handlande mellan parter. Att 
samspela är när minst två parter skapar en gemensam verkan, genom att till exempel bidra på 
olika sätt tillsammans med varandra. I den här studien syftar begreppet barns samspel på allt 
det som barn gör tillsammans, alltså all ömsesidig kommunikation som sker mellan två eller 
flera barn. Vygotskij (ref. i Lindqvist, 1999) menar att i en undervisningssituation i samspel 
krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö, där läraren har en ledande roll att 
inspirera och utmana elevers lärande.

Barn
I arbetet används begreppet barn istället för elever eftersom jag upplever att informanterna i 
studien pratar om barn och inte elever på fritidshemmet. I den här studien är barn unga 
individer mellan sex till åtta år som vistas på fritidshemmet. Barn som vistas på fritidshem i 
Sverige är från åldrarna sex till och med vårterminen då barnen fyllt tretton år (Skolverket, 
2014b). 

Lärande
Begreppet lärande syftar i denna studie på processen som sker i samspel mellan individen och
omgivningen. Det uppstår ett lärande hela tiden. Begreppet lärande syftar i denna studie på 
erfarenheter barnet tar med sig från sociala samspel och som barnet sedan kan använda sig av
i framtiden (Lindqvist, 1999).

Proximal utvecklingszon
Vygotskij definierar utvecklingszon som det barnet presterar ensam utan stöd från mer 
kapabla individer och vad barnet presterar under handledning eller samarbete med andra 
personer (Säljö, 2000). En mer utförlig definition av proximal utvecklingszon kommer att 
förklaras längre fram i arbetet.

Fritidslärare
I studien kommer begreppet fritidslärare användas om personalen på fritidshemmet. År 2001 
förnyades lärarutbildningen och benämningen för nyutbildade personal på fritidshemmet blev
lärare med inriktning fritidshem. Innan lärarutbildningsreformen 2001 (Riksdagen, 
1999/2000:35) var fritidspedagog benämningen för den högst utbildade personalen i 
fritidshemsverksamheten. Det kan även finnas andra personalkategorier som avser anställda 
på fritidshem som till exempel förskolelärare eller barnskötare.
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2. Bakgrund
Nedan presenteras en genomgång av fritidshemmets framväxt och hur fritidshemmet ser ut 
idag samt vikten av lek och miljö för att främja lärande i barns sociala samspel. 
Bakgrundslitteraturen är viktig för att få fram en större förståelse för det undersökta ämnet i 
denna studie. Litteraturen nedan är av vikt för denna studie då den belyfter olika aspekter som
kan vara främjande för barns lärande i sociala samspel. Avsnittet inleds med en kort 
genomgång av fritidshemmets historia samt verksamheten idag. Sedan följer ett resonemang 
om lek och lärande i forskning. Efter det redogörs för den fysiska miljöns betydelse för 
främjandet av lärande samspel samt forskning om formellt och informellt lärande. Avsnittet 
avslutas med redogörelse för proximal utvecklingszon samt en sammanfattning om hela detta 
avsnitt.

2.1 Fritidshemmets historia och verksamhet idag
I slutet av 1800-talet grundade Anna Hierta Retzuis och Fridtjuv Berg arbetsstugan för att få 
arbetarklassens barn från gatorna. Detta på grund av fattigdom och kriminalitet som ofta 
förekom då (Rohlin, 2012). Arbetsstugan var ett komplement till folkskolan där barn kunde 
göra praktiska aktiviteter som exempelvis väva korgar och få hushållsundervisning. 
Arbetsstugorna fokuserade på att komplettera skolan med praktiska och teoretiska kunskaper 
men även med omsorg. År 1940 ändrades verksamhetens namn till Eftermiddagshemmet efter
att arbetsstugan tillskrevs Barnavårdsnämnden och Socialstyrelsen. Arbetet ändrades här till 
att fokusera på barns rekreation och möjligheter till lek och fria aktiviteter. År 1965 kom den 
första grundutbildningen för fritidspedagoger och eftermiddagshemmet byttes till 
benämningen fritidshemmet (Rohlin, 2012). På 1980-talet var det vanligt att fritidshemmen 
hade egna lokaler intill skolan eller gemensamma lokaler med förskolan. Vid slutet av 1980-
talet kom det att ändras efter noggrant undersökta försöksverksamheter mellan fritidshem och
skola med fokus på samarbeten. Här fick fritidshemmet ett eget program med en 
förskoleinspirerad pedagogik. År 1998 överfördes ansvaret för fritidshemmen och skola till 
Skolverket från att tidigare tillhört Socialstyrelsen och i samma veva blev fritidshemmet 
också inkluderat i läroplanen (Rohlin, 2012). År 2011 kom en ny grundutbildning för arbete 
inom fritidshemsverksamheten med benämningen grundlärarutbildning med inriktning mot 
arbete i fritidshem (http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogik).

Dagens fritidshem är en icke obligatorisk pedagogisk miljö utan formella krav att lära barn 
sådant som kan betygsättas eller utvärderas (Klerfelt, 1999). Till fritidshem kommer barn i 
behov av omsorg i anslutning till skoltiden och barns schema bestäms utifrån 
vårdnadshavarens arbetstider. Idag finns fritidshem i eller nära anslutning till skolans lokaler 
och utformningen av fritidshemslokalerna kan se ut på flera olika sätt utifrån tillgångar av 
material och utrymmen, syftet med utformningen och behovet för verksamheten (Klerfelt, 
1999). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att 
fritidslärarens arbete i sin verksamhet ska:

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, ge 
utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket 
2011a:14).

Verksamheten styrs även av barns individuella och grupprelaterade behov där lärarens arbete 
för samspelet har stor betydelse (Lindqvist, 1999). Skolverket förklarar att:
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Personalen måste kunna planera och genomföra en pedagogisk verksamhet som är 
anpassad både till det enskilda barnet och gruppens behov samt kritiskt granska och 
vidareutveckla verksamheten. Till kompetensen hör också att utveckla samspelet i 
gruppen och stärka barns identitet och självkänsla samt kunna samspela och 
kommunicera med varje barn i gruppen… (Skolverket, 2007:19). 

Skolverket (2016) beskriver en ökning på närmare 17 500 barn som vistas på fritidshemmet 
under år 2015 och att antalet barn mellan åren 2005 och 2015 ökat med tjugoen procent.

2.2 Lek och lärande i samspel
Vygotskij (ref. i Lindqvist, 1999) anser att barns utveckling gynnas bäst genom att barn 
samspelar med andra barn. Han menar att barn kan lösa svårare uppgifter och att de kan klara 
av mer i ett samarbete än vad de annars skulle klara av själva. Hans anser även att det är 
vuxnas roll och ansvar att visa barnen hur verkligheten ser ut och hur man leker tillsammans. 
Det är leken som är källan för att barnens kunskaper och utveckling sker i form av tankar, 
känslor och vilja. Genom att få stöd från sin omgivning kan barnet få ett lärande och använda 
lärandet på egen hand och vid andra tillfällen. Han jämför med hur djur lär sig genom träning 
och skriver: 

Hos barnet är det däremot ett grundläggande faktum att utveckling genom samarbete 
med hjälp av imitation är källan till alla de specifikt mänskliga egenskaperna hos 
medvetandet och att utvecklingen sker genom inlärning. (Lindqvist, 1999:332)

Vygotskij (ref. i Lindqvist, 1999) ser också språket som en viktig del för att leken eller 
aktiviteten ska fungera i barns samspel. Han förklarar att lärare och barn genom verbal 
kommunikation diskuterar och förmedlar olika tankar som barnen kan få ut genom 
exempelvis lek. Han skriver även att lärare ska se till barns styrkor och inte deras svagheter 
och att lärare inte ska stärka det som barnen redan kan göra på egen hand utan lärandet måste 
föra utvecklingen framåt till nya mål. Vygotskij menar också att barn i samspel klarar av och 
lär sig mer jämfört med vad de kan åstadkomma och klara av på egen hand. Han anser att när 
barn får en uppgift som kan vara för äldre barn, kan de i samarbete med en vuxen eller med 
en mer erfaren kamrat som vägleder prestera bättre än på egen hand. Han menar ytterligare 
att barns förmåga och lärandet i samspel med andra är olika hos varje barn. Pihlgren (2013) 
ser att leken har ett stort inflytande i barns lärande på fritidshemmet och barn utvecklar sina 
sociala relationer i olika grupper på fritidshemmet. Hon förklarar även att samspelet 
framförallt sker under barns lekar och klargör att ”leken har karaktäriserats som den 
grundläggande verksamhets- och lärandeformen för fritidshemmet” (Pihlgren, 2013:40). 
Även Skolverket (2011a:9) beskriver lekens betydelse för utveckling och lärande och skriver 
att; ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) förklarar att det finns olika samspel mellan barn 
och lärare beroende på vilka avsikter läraren har i mötet med barnen och om det är lek eller 
lärande som utgör grunden för situationen. De förklarar dessa som explorativa samspel, 
berättande samspel och formbundna samspel. Beroende på hur lärare ser på situationer och 
hur öppna lärare är för barns fantasi och kreativitet kan lärare skapa samspel som möjliggör 
möten mellan lek och lärande. 

I det explorativa samspelet förklarar Johansson och Pramling Samuelsson (2007) lärarens roll
i att skapa ett samspel mellan lek och lärande. Det är lärarens uppgift att utmana och stödja 
barns lek utifrån barnens initiativ där barnen får vara delaktiga och kan påverka, genom att 
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bland annat få kunskap och redskap om det barnen är intresserade av. Läraren finns som en 
hjälpande hand till att driva leken framåt där barn kan uppmuntras till fler lösningar och olika
sorters lärande. Tanken med explorativt samspel är att ta tillvara på barns naturliga lärande i 
leken där barnen uppmuntras till att söka kunskap själva. Genom att låta barnen diskutera och
samtala får de även möjlighet till att se och förstå saker från olika perspektiv (ibid.). 

I det berättande samspelet är det läraren som bygger upp ett samspel där sammanhanget av 
leken är i fokus. Här finns det tydliga skillnader på vad som är på låtsas och på riktigt. 
Läraren deltar i barnens lek genom att driva leken och följa med och/eller utvidga barns lek. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tydliggör här att kommunikationen är central i 
detta samspel där läraren samtalar med barnen och skapar en berättelse. I leken förflyttar man
sig mellan fantasi och verklighet (ibid). Det viktiga i berättande samspel är att läraren ställer 
frågor till barnen för att utmana barnen vidare i sina tankar. Lärandet utspelar sig i lärarens 
stöd i leken och det material och miljö som barnen och läraren skapar tillsammans (ibid.).

Det formbundna samspelet förklarar Johansson och Pramling Samuelsson (2007) som mer 
skolinriktat där lärarens roll blir att förmedla kunskap till barnen. Avsikten med samspelet är 
att ett lärande ska ske. Fokus ligger mer på lärarens avsikter med samspelet än barnens avsikt 
med leken eller aktiviteten. Lärarens roll för att utveckla barns lärande i samspel beror på 
vilka avsikter läraren har för lärandesituationen. Här får barnen en bestämd aktivitet av 
läraren och här kan även barnen få möjlighet till att vara med och styra, dock inom ramen för 
det läraren planerat. Lärarens roll är att driva igenom sin tanke med lärandesituationen och ha
en kontroll över samspelet (ibid.).

2.3 Den fysiska miljöns betydelse
Klerfelt (1999) förklarar att fritidshemmets lokaler inte ser ut som ett klassrum. Hon menar 
att fritidshemmen skapar miljöer som liknar ett hem och/eller med inslag av verkstadsinslag. 
Skolverket (2014a) nämner att miljöns utformning har betydelse för lärandet och att det ska 
finnas utrymme för både livligare och lugnare verksamheter. Det är viktigt att det finns 
avgränsade ytor där barnen kan få möjlighet till rörelse, vila och avskildhet. Skolverket 
(2007:22) skriver att ”innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på barnens 
erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser”. Klerfelt (1999)
nämner att lärande i fritidshemsmiljön placeras i konkreta sammanhang där elevernas egna 
intressen och motivation ligger till grund för sammanhanget. Ett sammanhang kan 
exempelvis vara ett spel, lek eller kanske bakning. På fritidshemmet ses den teoretiska 
kunskapen som en biprodukt från de aktiviteter som sker. I exempelvis bakning ligger fokus 
på att kunna lära sig baka medan aktiviteten också naturligt ger kunskaper i exempelvis 
matematik och läsning. Klerfelt (1999) beskriver fritidshemmet på följande sätt:

Fritidshemmet skulle kunna ses som en pedagogisk miljö där social kompetens är den 
huvudsakliga produkten. Metoderna att skapa denna produkt genom att använda 
autentiska aktiviteter och legitimt perifert deltagande skulle kunna ses som ett särskilt 
slags lärande vilket blir fritidshemmets unika bidrag i barnets totala miljö för lärande. 
(Klerfelt, 1999:89)

2.4 Formellt och informellt lärande
Jensen (2011) anser att personal i skolverksamheter kan se barns lärande i samspel utifrån 
dess form och innehåll. Han menar att lärandet kan ske på olika sätt och man kan dela in 
metoden för lärandet i olika lärandekategorier. En kategori som har betydelsen för barns 
samspel är formellt lärande och informellt lärande. Enligt Jensen (2011) är formellt lärande 
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det lärande som sker medvetet där fritidsläraren i förväg planerat utformning och innehåll för 
en undervisning. Han förklarar att det formella lärandet oftast förknippas med skolans 
reglerade och styrda klassrumsundervisning där klassrumsläraren leder lektionen och där 
lärandet har en styrd och bestämd undervisningsform och teknik såsom matematik eller 
engelska. 

När det gäller lärandet i fritidshemsverksamheten anser Jensen (2011) att det informella 
lärandet är det som dominerar. Jensen (2011) menar att informellt lärande kännetecknar de 
kunskaper som inte behöver finnas avsikt för att lära. Han menar det informella lärandet som 
ett vardagserfarande där individer i olika möten påverkar varandra genom impulser och 
intryck som ger omedvetet lärande. Informellt lärande är frivilligt och sker på den lärandes 
villkor och intressen. 

2.5 Den proximala utvecklingszonen
Proximal utvecklingszon (zone of proximal development, ZPD eller ZOPED) beskrevs av 
Vygotsky som avståndet mellan vad individen kan prestera ensam utan stöd och vad 
individen kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla personer 
(Säljö, 2011:120). Säljö (2000) nämner Vygotskijs tankar om den proximala 
utvecklingszonen och menar att det som barnet redan kan på egen hand ligger i deras aktuella
utvecklingsnivå medan det som barnet håller på att lära sig ligger i deras närmaste 
utvecklingszon. Säljö (2000) uttrycker med hänvisning till Vygotskij, att den proximala 
utvecklingszonen innebär att det barnet klarar av med hjälp av en vuxen i idag, kan barnet 
klara av själv imorgon. I följande figur visas var utvecklingszonen befinner sig:

    Figur 1: Utvecklingszon (Säljö, 2000:122)

Vygotskij definierar utvecklingszon som det barnet presterar ensam utan stöd från mer 
kapabla individer och vad barnet presterar under handledning eller i samarbete med andra 
personer (Säljö, 2000). Sociala förutsättningar som samspel där miljön och barnets 
omgivning stärker individens upplevelser och aktiviteter, driver fram utveckling och lärande 
(Säljö, 2000). Det är i samspelet mellan barn och vuxna som barnet utvecklas och lärare 
måste observera och lyssna på barn för att veta vilken utvecklingsfas de ligger i. Fokus riktas 
på lärandet om barnets framtida utvecklingsmöjligheter där processen genom samarbetet i sig
leder till utveckling. Samspelet har en avgörande betydelse för proximal utveckling. 
Betydelsen för hur samspelet ser ut mellan lärare och barn samt hur och vad läraren riktar 
uppmärksamheten på tillsammans med barn ger möjligheter till vidare lärande och utveckling
(ibid).

2.6 Sammanfattning av bakgrund
I detta kapitel har det redogjorts för vad tidigare forskning säger om samspel och lärande i 
fritidshemmet. Jag har i avsnitt 2.1 tagit upp fritidshemmets historia och om hur 
verksamheten på fritids ser ut idag. Det har bland annat tagits upp att fritidshemmet 
verksamhet idag är en informell lärandemiljö där barn inte betygsätts eller utvärderas 
(Klerfelt, 1999). Lindqvist (1999) och Skolverket (2007) tar upp arbetet med social 
kompetens på fritidshemmet och verksamheten som styrs av barns intressen och behov. 
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Skolverket (2007) nämner ytterligare personalens arbete för samspel är viktigt, samt att barn 
på fritidshem mellan åren 2005 och 2015 har ökat med tjugoen procent vilket gör att 
samspelet är svår att undvika i dagens stora barngruppsantal (Skolverket, 2016).

I avsnitt 2.2 tas det upp Vygotskij tankar (ref. i Lindqvist, 1999) kring samspelet och att barn i
samspel klarar av och lär sig mer jämfört med vad de kan åstadkomma och klara av på egen 
hand. Han menar ytterligare att barns förmåga och lära i samspel med andra är olika hos varje
barn. Vygotskij tar även upp språket som en viktig del och vikt för att leken eller aktiviteten 
kan fungera i barns samspel. Pihlgren (2013) tar upp leken som ett stort inflytande i barns 
lärande på fritidshemmet och att samspelet framförallt sker under barns lekar. Hon tar även 
upp att barn utvecklar sina sociala relationer i olika grupper på fritidshemmet. Även 
Skolverket (2011a) tar upp lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2007) förklarar att det finns olika samspel mellan barn och lärare och 
att dessa är det explorativa samspel, berättande samspel och formbundna samspelet. Kort 
beskrivet representeras det explorativa samspelet barnens initiativ och inflytande. Det ger 
barnen större möjlighet till undersökande, i kontrast till det formbundna samspelet som är 
mer styrt av lärarens intentioner. Det berättande samspelet kan sammanfattas som lärarens 
uppmuntrande berättelser som läraren tillsammans med barnen utforskar och synliggör olika 
världar med hjälp av fantasi.

Vidare i avsnitt 2.3 tas det upp miljöns betydelse för lärande i samspel. Klerfelt (1999) 
förklarar att fritidshemmets lokaler liknar ett hem och/eller med inslag av verkstadsinslag. 
Skolverket (2014a) nämner att miljöns utformning har betydelse för lärandet i samspel och att
det ska finnas varierat utrymme för både livligare och lugnare verksamheter. Klerfelt (1999) 
tar upp att lärandet i fritidshemsmiljön utgår från barns sammanhang och intresse. Ett 
sammanhang kan exempelvis vara ett spel, lek eller kanske bakning med andra barn. Klerfelt 
(1999) nämner att den teoretiska kunskapen på fritidshemmet ses som en biprodukt från de 
verksamheter som sker.

I avsnitt 2.4 behandlas Jensen (2011) tankar om formellt och informellt lärande i 
fritidshemmet. Formellt lärande är det lärande som sker medvetet där läraren i förväg planerat
utformning och innehåll för en lärandesituation. Informellt lärande är lärande som inte 
behöver finnas avsikt för att lära. Han menar det informella lärandet som ett vardagslärande 
där individer i olika möten påverkar varandra genom impulser och intryck som ger omedvetet
lärande. Informellt lärande är frivilligt och sker på den lärandes villkor och intressen. 

I avsnitt 2.5 talas det om den proximala utvecklingszonen. Säljö (2000) tar upp samspelets 
betydelse för proximal utveckling samt Vygotskijs (ref i Säljö, 2000) vikten i barnens 
färdigheter där läraren ska se till barns styrkor och inte deras svagheter i proximal 
utvecklingszon. Vygotskij definierar utvecklingszon som det barnet presterar ensam utan stöd 
från mer kapabla individer och vad barnet presterar under handledning eller i samarbete med 
andra personer. Säljö (2000) tar upp lärarens förhållningsätt och arbete kring Vygotskijs teori 
om utvecklingszonen. Där förklaras bland annat arbetet kring att alltid föra barns utveckling 
framåt samt lärarens förhållningsätt för hur och vad läraren riktar uppmärksamheten på i 
samspelet med barn. 

Sammanfattningsvis uttrycks fritidslärarens barn- och kunskapssyn, hur lärarens roll och 
arbete kring samspel kan se ut samt fritidslärarens förutsättningar för att skapa lärande 
samspel.
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3. Metod
Detta avsnitt tar upp vilka arbetsmetoder som används för insamling av empiri samt 
motiveringar till de valda arbetsmetoderna. I avsnittet förklaras valet av metod för studien, 
urvalet, genomförande, etiska överväganden samt diskussion om tillförlitlighet och 
generaliserbarhet för studien.

3.1 Val av metod
Metoden för denna studie är kvalitativa intervjuer med fritidslärare som arbetar i 
fritidsverksamhet. Valet av kvalitativa intervjuer grundar sig på ett ställningstagande om att 
metoden ger mest omfattande svar på frågeställningarna. Enligt Johansson & Svedner (2010) 
är detta den primära metoden för att få fram den information som forskaren vanligen söker 
vid utbildningsarbeten inom lärarutbildningen. De menar vidare att kvalitativa intervjuer ger 
sådan information som gör det möjligt att förstå bland annat fritidslärares attityder och 
förhållningssätt till lärande i samspel. I en kvalitativ studie är den vanligaste metoden 
intervjuer. Dimenäs (2007) förklarar att en kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal, och 
menar att det som skiljer sig är att samtalet har ett bestämt fokus och att den som intervjuar 
bestämmer riktningen på samtalet. Vidare betonar han att det är viktigt att tänka på hur 
frågorna ställs vid en kvalitativ intervju. Det är bra om frågorna är öppna. Med det menas att 
frågorna inte kan besvaras med ja eller nej och att den som intervjuar använder sig av 
följdfrågor som följer informantens svar. Dessa frågor ställs oftast inte i någon bestämd 
ordning. Johansson och Svedner (2010) förklarar att frågeområdena i den kvalitativa 
intervjun oftast är bestämda i förväg, men att själva frågorna kan variera från intervju till 
intervju, beroende på vilka samtal som dyker upp under intervjuerna. Det gör att den som 
intervjuas kan ge så uttömmande svar som möjligt kring området intervjun behandlar. 
Intervjufrågorna för denna studie var formulerade på ett öppet sätt och det uppstod 
följdfrågor i följd av informantens svar. Följdfrågorna styrdes inom ramen för uppsatsens 
ämne och fritidslärarna tillförde därav mer empiri för studien. 

3.2 Urval
I urvalet av informanter utgicks från två villkor. Det första villkoret var att fritidslärarna som 
deltog i studien skulle vara verksamma i fritidshem. Det andra villkoret var att fritidslärarna 
skulle vara utbildade till att arbeta i fritidshem och gärna med lång erfarenhet inom yrket. 

Anledningen till att intervjua erfarna fritidslärare var för att dessa skulle ha arbetat i 
fritidshemmets verksamheter och med olika barn, och därigenom skaffat sig erfarenheter som
detta forskningsarbete har nytta av. Dimenäs (2007) betonar att forskaren vid kvalitativa 
intervjuer ska intervjua personer med erfarenhet av det ämne eller område som ska 
undersökas för att göra svaren mer tillförlitliga. Detta eftersom informanten kan grunda sig på
egna berättelser utifrån sina erfarenheter och inte enbart kommer med åsikter eller synpunkter
som dyker upp under intervjutillfället. Informanterna som deltog i studien var alla utbildade 
för att arbeta i fritidshem. Tre av informanterna är i grunden utbildade fritidspedagoger och 
de övriga två är i grunden utbildade som grund lärare för barn i åldrarna 1-6 år och 
grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. I resultatdelen kommer 
intervjupersonerna att benämnas med FL1, FL2, FL3, FL4 och FL5. Informanternas 
erfarenhet av att arbeta i fritidshem är 1 (FL4), 5 (FL5), 14 (FL1), 15 (FL3) och 17 (FL2) år. 
Alla informanter arbetar i Sverige på skolor i Västerbotten.

3.3 Genomförande
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I denna studie har tematisk analys använts. Anledningen till detta är för att man med en 
tematisk analys på ett effektivt sätt kan skapa struktur i det insamlade materialet. Tematisk 
analys har fokus på vad som sägs i det insamlade materialet och inte på hur det sägs (Bryman,
2011). Tematisk analys går ut på att man genom utförliga granskningar av materialet 
strukturerar upp funna teman och subteman, i det här fallet de transkriberade intervjuerna. 
Inom tematisk analys finns det inte några specifika instruktioner för hur man ska gå till väga 
när forskaren letar efter teman och subteman, utan det finns flera olika bearbetningstekniker. 
Bryman (2011) nämner Ryan och Bernards (2003) rekommendation för hur forskare kan 
undersöka teman och skriver att man bör tänka på följande aspekter ”repetitioner, lokala 
typologier eller kategorier, metaforer och analogier, övergångar, likheter och skillnader, 
språkliga kopplingar, saknade data, teorirelaterat material” (Bryman, 2011: 529-530). Jag har 
arbetat under dessa aspekter när jag analyserat materialet. Jag skrev ett informationsbrev som 
innehöll en beskrivning av syftet med studien samt en förfrågan om det fanns utbildade 
fritidslärare som var villiga att delta i studien (Se bilaga 2). Informationsbrevet skickades ut 
till många skolor. Då jag inte fick svar från någon av skolorna tog jag med utskrivna 
informationsbrev och även frågeställningarna för intervju till olika skolor och frågade efter 
villiga deltagare. Detta gjorde att jag använde mig av en form av bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2011:433) där skolorna valdes efter bekvämlighet av färdmedel. Till studien fann 
jag fem fritidslärare som ville delta i studien och de kom från tre olika skolor. En fritidslärare 
intervjuades i hemmet medan resterande intervjuades på sin skola i sina arbetsrum under 
planeringstid. Tiden för varje enskild intervju blev ungefär trettio minuter lång. Under 
intervjuerna användes röstinspelning för att göra arbetet lätthanterligt i ändamålet att komma 
ihåg vad informanterna sa och för att underlätta i efterarbetet av materialet. Dimenäs (2007) 
skriver att resultatet måste bearbetas och sammanställas. Resultatet bearbetades genom att 
transkribera de inspelade intervjuerna samma dag som intervjuerna gjordes. Därefter gjordes 
en sammanställning av svaren från fritidslärarna och intressanta citat letades fram att ha med i
resultatdelen. Dimenäs (2007) tycker att det är bra att ha citat från intervjuer eftersom 
resultatet blir mer trovärdigt. Jag har i efterhand sorterat materialet med hjälp av citat som 
verkade intressanta och viktiga. Sedan sorterades citaten i olika högar som passade ihop. 
Högarna blev till teman och utifrån citaten arbetades olika subteman fram. 

3.4 Etiska principer
Johansson & Svedner (2010) beskriver att det är viktigt att respektera de människor som 
ingår i en studie. Informanten har rätt till att få veta undersökningens syfte och kan tacka nej 
till att delta och även avbryta sin medverkan utan negativa följder. Johansson & Svedner 
(2010) skriver att informanternas anonymitet ska skyddas och att de ska känna en säkerhet att
detta följs.

I arbetet har det tagits hänsyn till de etiska principerna som beskrivs i VR:s forskningsetiska 
principer som beskriver fyra huvudkrav inom forskningsetik: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Under kontakten med lärare förklarades först för vad 
arbetet skulle handla om och syftet för studien enligt informationskravet. Innan intervjun 
startade förklarades möjligheten till att tacka nej till att bli intervjuad och att informanten när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande enligt samtyckeskravet. Det klargjordes även att 
informanten skulle vara anonym under arbetsprocessen och i det slutliga arbetet enligt 
konfidentialitetskravet. Slutligen förklarades att de uppgifter som lämnas ut av informanten 
endast avses att användas till denna studie enligt nyttjandekravet och att dessa kommer att 
raderas efter att arbetet är klart.
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3.5 Tillförlitlighet för kvalitativa intervjuer
Inom kvalitativ forskning består tillförlitligheten av fyra delkriterier; trovärdighet, pålitlighet,
överförbarhet och eventualitet att styrka och tillförsäkra arbetets procedur (Guba & Lincoln, 
1994). I det här avsnittet diskuteras dessa delkriterier för att få fram studiens tillförlitlighet.

Bryman (2011) skriver att trovärdighet innebär att forskaren har utfört sin forskning enligt de 
regler som finns samt att rapportera resultatet till de informanter som varit delaktig i studien. 
På så sätt har forskaren säkerställt sin forskning och uteslutit felaktigheter för arbetet samt 
involverat deltagarna för studien för att ge möjlighet för korrigeringar av feltolkningar som 
kan ha uppstått i forskarens arbete med intervjusvaren. I denna studie har riktlinjer och regler 
följts utifrån vad som tagits fram från Umeå universitet och litteratur som handlar om hur 
forskning skall utföras. Informanterna har även i denna forskning fått möjlighet att godkänna 
resultatet i arbetet för att komma med förslag på korrigeringar. Studien har utifrån detta en 
stark trovärdighet.

För att pålitligheten ska säkerställas krävs det att forskaren har varit noggrann i sitt arbete när
det gäller att redogöra för alla moment i forskningsprocessen, såsom urval och 
problemformulering med mera. I delkriteriet ingår även en bedömning av hur korrekta 
slutsatserna är (Bryman, 2011). Alla delar i denna forskningsstudie har ansetts givits en 
redogörelse för och slutsatsen i studien kan styrkas i den tidigare forskningen som redogjorts.
Pålitligheten för denna studie kan därför säkerställas.

Överförbarhet handlar enligt Bryman (2011) om hur användbar resultatet är i andra miljöer 
och situationer samt om resultatet kan liknas vid den kvantitativa metodens 
generaliseringsbarhet. En kvantitativ forskning använder enligt Bryman (2011) statistiska och
kvantifierbara resultat, enkätundersökningar och randomiserade försök. Forskaren utgår i 
kvantitativ forskning från frågor som kan få bevisade och mätbara resultat. I denna studie 
deltog fem utbildade fritidslärare som fanns i tre olika skolor. Fritidslärarna utgick från sina 
egna erfarenheter och yrkesposition och gav studien olika inblickar i arbete kring samspel 
och lärande. Genom detta stärks överförbarheten och trovärdigheten för denna studie då 
fritidslärarna i urvalet är yrkesprofessionella med erfarenhet av varierande längd och att dessa
har gett olika infallsvinklar av kunskap inom det område som studeras. Intervjusvaren 
transkriberades och intervjutillfällena har ägt rum på fritidslärares arbetsplats eller i hemmet 
vilket kan ha medfört trygghet för dem. Genom att transkribera intervjufrågorna får forskaren
en exakt återgivelse av intervjuerna vilket stärker uppfattningarna från intervjuerna och även 
pålitligheten och generaliseringsbarheten för studien. Om någon annan hade utfört 
intervjuerna är sannolikheten att forskaren fått liknande svar eftersom fritidslärarna beskriver 
sitt arbete utifrån sina yrkesprofessioner, dock har det ställts spontana frågor under 
intervjutillfällena vilket innebär att informationen skulle kunna sett annorlunda ut. Detta gör 
att resultatet i studien inte kan dra allmänna slutsatser då det inte går att återskapa exakt 
samma situationer och förhållanden. Undersökningen kunde även fått annorlunda resultat om 
fler fritidshemslärare från olika skolor hade deltagit. Dock har de lärare som har intervjuats 
visat hur man kan använda och se på lärandet i samspel samt kopplat det utifrån läroplanens 
mål. Därmed kan syftet med denna studie ansetts uppfyllt.

Styrka och tillförsäkra arbetets procedur handlar om huruvida forskaren har agerat i god tro. 
Bryman (2011) förklarar att forskaren inte får bli påverkad av sina personliga värderingar 
eller den teoretiska inriktningen under arbetet. Under denna studies forskningsprocess har den
teoretiska inriktningen legat till grund för analysen av resultatet utan påverkan av värderingar
från forskaren. Dock har jag som forskare haft kontakt sedan tidigare med två av de 
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fritidslärare som deltog i intervjun. De två fritidslärarna arbetade på samma skola. Jag tog 
med dessa i min studie på grund av svårigheten att finna verksamma fritidslärare som hade 
möjlighet att delta. Dimenäs (2007) anser att det kan uppstå dilemman om forskaren 
intervjuar någon man känner. Han menar att det kan vara svårt att vara professionell och 
seriös. För mig kändes det som en fördel att träffa en bekant då jag vet hur man ska bemöta 
personen och dessutom kan ge personen en trygghet av att vara en bekant. Sedan har troligen 
personen svarat mer utförligt under intervjun på grund av att personen litar på mig. Johansson
& Svedner (2010) menar att om den som intervjuas känner en tillit till den som intervjuar 
finns det större tendens till att vara uppriktig och ärlig. De andra fritidslärarna och skolorna 
har jag inte haft kontakt med tidigare, utan dessa har valts utifrån fritidslärarnas utbildning 
och verksamhet inom fritidshem. Under intervjuerna har det ställts spontana frågor. Dessa 
frågor har utgått från ursprungliga intervjufrågorna och har tillfört mer och bredare empiri 
vilket stärker metodens tillförlitlighet. I arbetets resultatdel valdes det att ha med citat från 
informanterna. Dimenäs (2007) tycker att det är bra att ha citat från intervjuer eftersom 
resultatet blir mer trovärdigt.

4. Resultat
I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar, utifrån uppfattningar som framkommit i 
intervjuerna. Den insamlade empirin presenteras utifrån de tre forskningsfrågorna och 
informanternas uppfattningar har delats upp som underkategorier till forskningsfrågorna. 
Underkategorierna är resultatet av den bearbetade empirin och visar teman utifrån 
intervjupersonernas uppfattningar om det sociala samspelets betydelse för lärande.

4.1Barns sociala samspel
Alla fritidslärare uppfattade barns samspel som en viktig central del i fritidsverksamheten. 
Vidare förklarar fritidslärarna att samspel kan uppstå i situationer där minst två parter 
kommunicerar och kan påverkar varandra. Nedan presenteras de mest centrala teman av 
fritidslärarnas uppfattningar om barns sociala samspel på fritidshemmet.

4.1.1 Samspel uppstår mellan två eller fler individer och i det finns lärande
Alla fritidslärare anser att det är genom att vara tillsammans med andra som barn och vuxna 
får möjlighet till sociala samspel på fritidshemmet. Samtliga fritidslärare berättar att samspel 
sker genom kommunikation, påverkan och gemenskap barn emellan och vuxnas inblandning 
på fritidshemmet samt att samspel kan uppstå i nästan alla situationer som är socialt 
betingade. På fritidshemmet uppstår samspel exempelvis genom lekar, vardagliga 
diskussioner och aktiviteter. Flertalet lärare berättar att socialt samspel skapas direkt när två 
barn eller fler möts oavsett förutsättningar.

En av fritidslärarna berättar så här:

Tänk dig att du har två cirklar. Ena representerar mig som lärare och mitt syfte medan det 
andra är barnet och dennes hörförförståelse av vad jag vill förmedla. Om man för ihop de 
cirklarna skapas det ett område mellan cirklarna som är ett samspel. (FL3)

En annan fritidslärare förklarar att samspelet kräver en gemensam påverkan individer emellan
och att förutsättningarna för att nå ett samspel är beroende av interaktionens händelseförlopp. 
Detta exemplifieras i fritidslärare 2’s svar: 

En lektion kan till exempelvis inte nödvändigtvis behöva vara ett samspel, när man till 
exempel säger åt en person vad den skall göra och att personen sen gör det. Samspel är 
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någonting där man driver något fram tillsammans som till exempelvis medlekare eller 
medresenär.

4.1.2 Samspel är viktig
Alla fritidslärare anser att arbetet med samspel på fritidshemmet är viktigt och att det är 
samspelet som är grunden i fritidslärares arbete på fritidshemmet. En fritidslärare menar att 
samspelet bara är något som finns i fritidshemmets verksamhet och att barn inte kan undgå att
befinna sig i ett samspel. Fritidsläraren berättar så är:

Vi har inga aktiviteter som specialiseras på sociala samspel, utan det ligger alltid till grund i 
alla aktiviteter vi gör. Det gör så att vi alltid jobbar med det men vi jobbar inte med det. Det 
finns alltid där, det är en del av verksamheten. (FL1)

En annan fritidslärare beskriver att allt de gör och framför allt arbetar med på fritidshemmet 
är sociala samspel. Fritidsläraren säger följande:

Sociala samspel är det vi gör på fritidshemmet, det är det den sociala kompetensen, det man 
lägger fokus på i fritidshemmet. Om man inte jobbar med sociala samspel jobbar man med 
något annat än fritids. (FL5)

4.2Fritidslärares syn på lärandet i sociala samspel
Alla fritidslärare anser att lärandet går hand i hand med barns samspel och att individer inte 
kan undvika att lära sig något i samspelet med andra. Det visas vara svårt att förklara det 
specifika lärandet som uppstår i samspel mellan barn och vilket lärande som kan skapas för 
barn med en vuxen. Här förklarar fritidslärare istället vad barn kan lära sig i samspel och hur 
barn kan gå tillväga i ett samspel för att skapa ett lärande. Man menar också att miljön 
påverkar lärandet i samspelet. Lärandet är också rikt på olika slags kunskaper menar 
fritidslärarna. Alla barn har möjlighet till att samspela tillsammans på fritidshemmet menar 
fritidslärarna. Nedan presenteras de mest centrala av fritidslärarnas uppfattningar om lärandet
i sociala samspel på fritidshemmet.

4.2.1 Lärandet finns där hela tiden
Flertalet av fritidslärarna uppfattar att barn utvecklar sina sociala kompetenser i samspel på 
fritidshemmet. En förutsättning för att lärandet i samspel ska främjas är interaktionen och 
påverkan av andra barn och vuxna. Lärandet påverkas också efter omgivningens normer. En 
fritidslärare berättar såhär: 

Man lär sig genom att fråga, man lär sig genom att provocera fram reaktioner, man lär sig 
genom att bryta regler, följa regler (…) Genom att få testa, lyckas, misslyckas, genom att få 
vara sig själva helt enkelt. Det är så man lär sig om sig själv och om värden och om 
omvärlden. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra, ibland blir det kanonbra, ibland 
bråkar man, det är så man lär sig i samspel (FL3)

En annan fritidslärare förklarar att lärandet i samspel kretsar kring normen och acceptansen 
som finns i barnets omgivning. Fritidsläraren berättar såhär:

Det är inte bara den som kollar på någon annan som lär sig något, utan den andra som ser 
denna person lär sig ”vad som är ok för sig själv” de lär sig själv genom att påverka varandra.
(FL1)
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Några fritidslärare har svårt att definiera det specifika lärandet i sociala samspel mellan barn. 
De förklarar att lärandet i den specifika situationen kan vara svår att se när det handlar om 
sociala kompetenser. En av fritidslärarna framhåller att om ett lärande sker i ett samspel, syns
lärandet i efterhand när barnet använder en egenskap eller förmåga vid senare skede. En 
fritidslärare förklarar såhär:

Att se ett specifikt lärande kan vara svårt tycker jag, det är i så fall något som dyker upp 
efteråt. När man ser att barnen har förstått någonting eller att dom har en ny förmåga i att 
kunna hantera en sak eller situation. Det får man som ett kvitto efteråt.(FL2)

Flertalet av fritidslärare uttrycker att de arbetar med lärandesituationer i samband med lekar 
och aktiviteter där barnen har ett socialt samspel. Att skapa gruppaktiviteter och grupplekar 
uppfattas synliggöra och främja barns lärande i samspel. En fritidslärare framhåller att:

Man använder lekar och sådant man sett och hört för att göra nya lekar och andra saker. Och i 
det samspelet ingår även det sociala som exempelvis någon som leder, tar på sig en viss roll i 
leken och andra sociala normer som man hört och sett och lärt sig. Barn lär sig i lekar och i 
andra aktiviteter naturligtvis ja. (FL2)

4.2.2 Miljön påverkar samspelet och lärandet
Alla fritidslärare anser att miljön har en stor påverkan för att få till ett samspel som leder till 
lärande. Tre lärare uppfattar att miljön kan vara begränsande för barns samspel och förklarar 
att tillgången till utrymme är av stor nödvändighet för att ge förutsättningar för olika samspel 
som ger varierat lärande. Lärarna nämner olika miljöförhållanden för att främja lärande i 
samspel. 

En fritidslärare förklarar att miljön ska vara anpassningsbar, exempelvis där en stol inte 
behöver vara något man endast sitter på, för att erbjuda barn möjlighet till olika miljöer för 
samspel utan gränser och därmed mer förutsättning till lärande. Fritidsläraren förklarar 
följande:

Vill man ha ett verkligt lärande i ett socialt samspel måste man ha en tillåtande miljö också 
för barnen att vara i. Jag önskar att till exempelvis att fritidshemmets soffor var mer flexibla 
och att man kunde göra ännu mer saker utav dem. Jag vill hellre att sofforna var till för att 
sitta på om det behövdes snarare att behöva göra om sofforna till det barnen vill använda 
soffan till i sociala samspel som lekar och aktiviteter.(FL3)

En annan fritidslärare förklarar att fritidshemsmiljön ska vara öppen för att ge möjlighet till 
varierat lärande i samspel. Fritidsläraren framhåller att:

De fysiska miljöerna kan vara begränsade i lärandet i samspel. Vi vill ha fler öppna rum där 
man kan skapa och göra saker och vi strävar efter rum där miljön kan tjäna flera syften (FL4)

En annan fritidslärare uppfattar att miljön ska kunna vara stängd och anpassad efter barnens 
behov där möjligheten till avskildhet är viktigt. Fritidsläraren berättar att:

Det finns goda möjligheter till lärande i samspel i inomhusmiljöer. Men det skulle vara bra 
om lokalerna var mer specialiserade för fritidshemsverksamheten. För det är den inte just nu. 
(…) Specialiserat fritidshem för mig för att få fram lärande i samspel skulle vara fler små rum
där man kan stänga in sig lite grann och vara sig själv och kunna vara i en liten grupp.(FL2)
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En del fritidslärarna uppfattar att det är för stora barngrupper i fritidshemmet och anser att 
gruppstorleken påverkar främjandet av lärande i sociala samspel. En fritidslärare framhåller 
att:

I en stor grupp kan det vara svårt att samspela på en nivå där man kan prata istället för att 
behöva höja volymen. Då lär man sig att skrika för att höras och då kan det bli svårt att 
hantera och förstå andra situationer där man kanske behöver prata, viska om man är van att 
skrika.(FL1)

4.3Fritidslärares arbete för att utveckla barns lärande i sociala samspel
Samtliga fritidslärare bedömer att lärandet i samspel utspelar sig som bäst när samspelet 
uppstår naturligt, utan involvering av vuxna. Vuxna kan däremot vara ett stöd för barn som 
känner sig utanför och välkomna barn genom att starta en lek eller aktivitet som får flera barn
att vilja delta på ett informellt sätt. En fritidslärare betonar att barn inte lär sig i socialt 
samspel om samspelet är helt styrt av vuxna eftersom barnen då endast går efter rutiner i 
lärarens arbete. Enligt fritidslärarna skall läraren vara en god förebild och att lärare i arbetet 
med barn ska kunna se lärandet, stödja lärandet, våga se lärandet i varje situation och även 
våga försvara lärandet och vara engagerad i sitt arbete. De tekniker som kom upp under 
intervjun som fritidslärare kan ha användning för främjandet av barns lärande i samspel är att 
observera, vara en medlekare och lekledare. Det framkommer även betydelsen av hur viktigt 
det är att fritidslärare finns till hands i barns sociala samspel och att vissa barn kanske inte 
bör lämnas helt opåverkat av vuxna. Nedan presenteras de mest centrala av fritidslärarnas 
uppfattningar om hur man bör arbeta för att utveckla barns lärande i sociala samspel på 
fritidshemmet.

4.3.1 Fritidslärarens arbete kring naturliga och styrda samspel påverkar främjandet av 
lärande i sociala samspel 
En del fritidslärare framhåller att barn lär sig och samspelar som bäst om samspelet uppstår 
på ett naturligt sätt. Det uppfattas som viktigt att verksamma lärare på ett naturligt sätt 
välkomnar barn till att samspela för att alla skall nå ett gemensamt och främjande samspel. 
En fritidslärare kan vara en hjälpande hand och styra in barnen till mer utmanande och 
utvecklande samspelssituationer som främjar lärandet menar fritidslärarna. En fritidslärare 
uppfattar att barn inte lär sig i sociala sammanhang om sammanhanget är helt styrt. 
Fritidsläraren förklarar följande:

Jag försöker se de barn som känner sig utanför och sen på ett naturligt sätt få barn att delta. 
Där kan jag exempelvis hjälpa barn att hitta nya kompisar, kanske erbjuda aktiviteter som 
lockar andra så att det ensamma barnet är först och när andra barn ansluter blir det ett mer 
naturligt socialt sammanhang där barnen samspelar och skapar lärandesituationer 
tillsammans… Om man har en perfekt styrd fritidshemsverksamhet där allt går som på räls; 
Ut då, upp och stå, kläder på då, si och så då och så vidare, vad lär man sig då? Ingenting! 
Barn glider då bara genom dagen full av rutiner. (FL3)

4.3.2 Kompetenser som är viktiga hos en fritidslärare
Samtliga fritidslärare uppfattar att de förutsättningar som är viktiga för att främja samspel 
som främjar lärandesituationer är att se lärandet, våga se lärandet i varje situation och även 
våga försvara lärandet. En fritidslärare ska även vara en god förebild samt vara öppen för alla
lärandesituationer och vara engagerad i att arbeta med barns olika samspel för att främja varje
individs lärande. Två av fritidslärarna framhåller att:
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Barnet lär sig alltid och det måste också vuxna ha i åtanken så att man inte stämplar saker 
som kanske onödigt, flamsigt, tramsigt, bus, spring eller skoj så att vi vuxna inte dömer ut och
avfärdar vissa aktiviteter där lärande uppstår. (…) Den enda gången vi bör stoppa ett lärande 
är när en aktivitet eller lek går över styr då barnen eller barnet kan skada någon eller sig själv, 
något kanske håller på att gå sönder eller att ett barn kan bli kränkt. Det är ett stort steg för att 
höja statusen i fritidshemmet. (FL3) 

Om man vill att barn ska lära sig i sociala samspel måste man ha fria tyglar, inte så snäva 
ramar, eftersom det inte annars kanske inte blir stora sociala samspel. Då blir det påverkat och
styrt via yttre faktorer av hur man ska umgås.(FL4)

4.3.3 Det är viktigt att ge stöd åt och utgå från vad barnen vill göra för att inkludera 
barn i samspel där lärande uppstår

Samtliga fritidslärare berättar att stöttning och vägledning är viktigt för fritidslärare i deras 
arbete för att främja barns lärande i samspel. En fritidslärare förklarar specifikt att det är 
barnen man ska utgå ifrån och att fritidsläraren där kan vara en hjälpande hand för att främja 
lärandet. En fritidslärare framhåller att:

Det är barnen som för fram verksamheten. Det dom vill göra, gör vi.(FL1)

En fritidslärare uppfattar att barn i de lägre åldrarna behöver ha vägledning av vuxna för att 
barn kan få förståelse, verktyg och förutsättningar till goda sociala samspel som främjar 
lärandet. Det framgår att det är viktigt att barn inte lämnas helt opåverkade utan vuxna. 
Fritidsläraren framhåller att:

Det är viktigt. Speciellt i de lägre åldrarna där det gäller att hålla med och ge barnen de 
förutsättningar som behövs för att kunna hantera och agera i den världen som vi vuxna har 
erbjudit dom, alltså om det är skola, fritids, förskola. Vara med och hjälpa och ge verktyg för 
det. Det samspelet i låga åldrar tycker jag man inte bara kan lämna att utvecklas helt 
opåverkat som vuxen. För då får man springa runt som vuxen och lösa konflikter. Barn kan 
inte lära sig fritt. (FL2)

Fritidsläraren uppfattar det också som viktigt att de äldre barnen kan ta ansvar och hjälpa 
yngre barn. Fritidsläraren berättar följande:

Barn lär sig mycket som att till exempelvis härma varandra och förhoppningsvis väljer dom 
att härma en kompis med positiv förebild (FL2)

4.3.4 Att observera är viktigt för främjandet av sociala samspel och lärandet i 
samspelet

Fritidslärarna berättar att man kan arbeta med barns samspel genom att se barnen i olika 
situationer och möten. Genom att se barn kan lärare i fritidshem lättare stötta och främja 
lärandet i barns sociala samspel. Det visar sig också viktigt att lärare själv granskar sina egna 
beslut om hur man går tillväga för att främja samspelet mellan barn för att inte exkludera 
barns som är i utanförskap. En av fritidslärarna framhåller att:

Man behöver kunna distansera sig från elever ibland. Att kunna ta ett steg tillbaka och 
observera det barnen gör och inte vara bredvid, för att se hur barnen agerar i 
helhetsperspektiv. (…) Barn som får sitta själv hela tiden, om vi inte har bordsplacering vid 
fritidsmellanmålet, så har vi vuxna jätteenkelt för att se vilka som inte har ett socialt samspel 
att verka i. (…) Vid bestämda bordsplaceringar tvingar vi barn till sociala situationer för att vi
tror att vi inkluderar barn till samspel. Vi kanske exkluderar barn som inte har ett socialt 
sammanhang ännu mer om barnet då måste sitta med kanske fem andra barn som inte bryr sig

18



om den personen. Jag kan se det som ett fuskbygge där man gömmer undan och låtsas som att
alla barn har ett socialt samspel att vara i, som gynnar barnet till god utveckling och lärande. 
Därför blir utmaningen för oss fritidslärare att låta saker vara lite fria men ändå vara en 
hjälpande hand för att ge barn möjlighet till att finna sig i sociala samspel. (FL3)

En fritidslärare uttrycker speciellt för sin egen del att observation är det lättaste verktyget för 
att främja barns sociala samspel och lärande. Fritidsläraren poängterar även att personalen 
inte bara kan använda observation som ett sätt att främja barns samspel, utan det behövs flera 
olika sätt att arbeta på för att kunna fånga upp och nå alla barn. Det framgår även att många 
fritidslärare arbetar på olika sätt för att främja lärandet i sociala samspel och att det därför 
behövs flera lärare som tillsammans kan främja alla barns lärande i samspel. Fritidsläraren 
berättar följande:

För mig personligen är det att distansera sig, sen finns det andra som vill vara med barnen. 
Det beror på person till person. Det behövs båda sätten. Alla sätt behövs för att fånga upp alla 
barn men för mig personligen är det lättare att distansera sig för att förstå och hjälpa barn. 
(FL1)

4.4  Sammanfattning av resultatet
Samtliga fritidslärare som medverkat i denna studie anser att genom att vara tillsammans med
andra ger barn och vuxna möjlighet till sociala samspel på fritidshemmet. Fritidslärarna 
berättade att samspel sker framförallt genom kommunikation, påverkan och gemenskap 
mellan barn och vuxna på fritidshemmet samt att samspel kan uppstå i nästan alla situationer 
som är socialt betingade. På fritidshemmet uppstår samspel exempelvis genom lekar, 
vardagliga diskussioner och aktiviteter. Flertalet fritidslärare uppfattade att samspel skapas 
direkt när två eller fler individer möts oavsett förutsättningar medan en fritidslärare påpekar 
gemenskapen som ett krav för samspel. Fritidsläraren förklarade vidare att förutsättningen för
att nå ett samspel är beroende på situationen och intentionens handling och utveckling under 
mötet.

Alla fritidslärare anser att lärandet går hand i hand med barns samspel och att man inte kan 
undvika att lära sig något i samspelet med andra. Flertalet fritidslärare såg främst att lärandet 
i sociala samspel utspelar sig i barns lekar och aktiviteter på fritidshemmet. För att främja 
lärandet i samspel på fritidshemmet uppfattades fritidslärare skapa gruppaktiviteter och 
grupplekar, för att på så vis synliggöra lärandet för fritidslärarna. Samtliga fritidslärare i 
studien har svårt för att förklara det specifika lärandet som uppstår i samspel. Det framkom i 
resultatet att fritidslärare istället förklarar vad man kan lära sig i samspel och hur barn kan gå 
tillväga i ett samspel för att skapa ett lärande. En fritidslärare framhöll att man kan se lärandet
i samspel i efterhand när barnet använder en egenskap eller förmåga vid senare tillfälle. Alla 
fritidslärare uppfattade att alla barn på deras fritidshem har möjlighet till att samspela 
tillsammans. Flertalet av fritidslärarna uppfattade att barn utvecklar sina sociala kompetenser 
i samspel på fritidshemmet. Förutsättningar för att främja lärande i samspel uppfattades 
påverkas av yttre faktorer från interaktioner och omgivningen som barnet vistas i. En 
fritidslärare förklarar att lärandet i samspel kretsar kring normen som finns i barns omgivning
medan en annan fritidslärare pekar på barnets egna upplevelser och prövningar. Alla 
fritidslärare anser att miljön har en stor påverkan för att få till ett samspel som leder till 
lärande. Tre fritidslärare uppfattades bedöma olika miljöförhållanden för att främja lärandet i 
samspel. Den ena förklarar att miljön ska vara anpassningsbar, den andra fritidsläraren 
berättar om miljön som ska vara öppen och den tredje fritidsläraren anser att miljön ska vara 
anpassad och möjlig till att stänga. En del fritidslärarna uppfattade att det är för stora 
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barngrupper i fritidshemmet och ansåg att gruppstorleken påverkar främjandet av lärande i 
sociala samspel.

Samtliga fritidslärare bedömer att lärandet i samspel utspelar sig som bäst när samspelet 
uppstår av sig själv utan att fritidsläraren hjälper till. En fritidslärare kan dock vara en 
hjälpande hand och styra in barnen till mer utmanande och utvecklande samspelssituationer 
som främjar lärandet. En fritidslärare uttryckte att man inte lär sig i sociala sammanhang om 
sammanhanget är helt styrt medan det även framgick att en annan fritidslärare berättade om 
att barn inte heller bör lämnas helt opåverkat utan vuxna. En fritidslärare menade att barn i de
lägre åldrarna behöver ha vägledning av vuxna för att barn kan få förståelse, verktyg och 
förutsättningar till goda sociala samspel som främjar lärandet. En annan fritidslärare 
uppfattades vilja arbeta på ett mer icke styrt vis där leken och aktiviteter startar naturligt och 
ansåg att lärare i ett helt styrt samspel av vuxna endast skapar rutiner som barnen går efter. En
fritidslärare förklarade att vuxna och äldre barn kan ta ansvar och hjälpa yngre barn. I 
resultatet uttryckte en fritidslärare att denne specifikt arbetade utefter vad barnen vill göra 
och att man där kan vara en hjälpande hand för att främja lärandet. Det framkom i resultatet 
att fritidslärare skall vara ett stöd för barn som känner sig utanför.

Enligt fritidslärarna skall läraren vara en god förebild och att man i arbetet med barn ska 
kunna se lärandet, stödja lärandet, våga se lärandet i varje situation och även våga försvara 
lärandet och vara engagerad i sitt arbete. De tekniker som kom upp under intervjun som 
fritidslärare kan ha användning av för att främja barns lärande i samspel är att observera, vara
en medlekare och lekledare. Fritidslärarna berättade att man kan arbeta med barns samspel 
genom att se barnen i olika situationer och möten. En fritidslärare uttryckte speciellt att 
observation var det lättaste verktyget för att främja barns sociala samspel och lärande. Samma
fritidslärare poängterade även att man inte bara kan använda observation som ett sätt att 
främja barns samspel, utan det behövs flera olika sätt att arbeta på för att kunna fånga upp 
och nå alla barn. I resultatet uttryckte samtliga lärare att barns lärande är olika för varje 
individ och att man därför i fritidshemsverksamheten ska arbeta med barns olika samspel för 
att främja varje individs lärande. Det visar sig också viktigt att lärare själv granskar sina egna 
beslut om hur man går tillväga för att främja samspelet mellan barn för att inte exkludera barn
som är i utanförskap.

5. Analys
I följande avsnitt kommer resultatet av fritidslärarnas uppfattningar att diskuteras i relation 
till bakgrundslitteraturen, tidigare forskning och teorier som redogjorts för i studien. 
Analysen är indelad i underkategorier utifrån studiens tre forskningsfrågor och belyser hur 
fritidslärarna i denna studie på olika sätt betonar samspelets former, betydelse och arbete för 
att nå ett lärande i sociala samspel.

5.1Hur beskriver fritidslärarna det sociala samspelets betydelse för 
lärande? 

Resultatet i denna studie visar på att fritidslärarna uppfattar barns sociala samspel som en 
central del av fritidshemmets verksamhet. I överensstämmelse med resultatet framhåller 
Skolverket (2014,2007) och även Skolinspektionen (2010) att verksamma fritidslärare skall 
arbeta med barns sociala samspel för att stärka barns identitet och självkänsla. Resultatet 
visar att det finns stora barngrupper i fritidshemmet och att antalet barn kan påverka 
främjandet av lärande och sociala samspel. I likhet med resultatet nämner Skolverket (2016) 
att barnantalet på fritidshemmen i Sverige har ökat med tjugoen procent mellan år 2005 fram 
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till 2015, vilket kan uppfattas ge förståelse för fritidspedagogernas uppfattning om att 
samspelet därför kan vara svårt att undvika i dagens fritidshem. Det Skolverket (2016) 
nämner om barngruppernas storlek i fritidshem kan även sättas i relation till resultatet där det 
framkommer att alla barn på fritidshem har möjlighet till att samspela tillsammans. Samspelet
på fritidshemmet kan uppfattas vara omöjlig att undvika på grund av barnantalet.

En uppfattning som synliggörs i den här studien är att samspelet skapas utifrån gemenskap, 
påverkan och kommunikation med andra. Resultatet överensstämmer med 
nationalencyklopedin (2016) som förklarar begreppet samspel som ett gemensamt handlande 
mellan individer samt Vygotskijs (ref i Lindqvist, 1999) tankar kring samspelet som kräver en
aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv påverkande av miljön. I resultatet förmedlas vidare att 
miljön har en påverkan på samspelet och lärandet och att det därför behövs en tillåtande miljö
för barnen att vara i för att skapa ett gynnande lärande i sociala samspel. I likhet med 
resultatet lyfter Skolverket (2014a) att miljöns utformning har stor betydelse för lärandet och 
att det ska finnas utrymme för olika verksamheter för att nå ett stimulerat lärande och en 
utveckling för alla barn.

I resultatet förklarar en fritidslärare att miljön ska vara anpassningsbar, en annan förklarar att 
miljön ska vara öppen och ytterligare en annan fritidslärare förklarar att miljön ska vara 
anpassad och möjlig att stänga. Detta kan sättas i relation till Skolverket (2014a) som 
tydliggör att barn behöver stimuleras olika för att alla ska nå en god utveckling och stimulerat
lärande. Skolverket (2014a) nämner vidare att barn ska ha möjlighet för både livliga och 
lugna verksamheter samt avgränsade ytor där barnen kan få möjlighet till rörelse, vila och 
avskildhet.

5.2Vilka former av sociala samspel ser fritidslärare som betydelsefulla 
för barns lärande?

Samtliga fritidslärare i studien uppfattar att det inte finns några aktiviteter som specialiseras 
på sociala samspel. De menar istället att samspelet ligger till grund i alla aktiviteter som 
pågår på fritidshemmet. Min tolkning är att arbetsformen med att främja lärande samspel är 
olika för många fritidslärare. Resultatet kan sättas i relation till Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007), Pihlgren (2013) och Vygotskij (ref i Säljö, 2000, ref i Lindqvist, 1999) 
som förklarar olika sätt att se på samspel och lärande mellan olika individer. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2007) förklarar att det finns olika samspel mellan barn och lärare och 
att det kan komma i uttryck som explorativa samspel, berättande samspel och formbundna 
samspel. Fritidslärarnas arbete för barns lärande i samspel kan tolkas som att det är en form 
av explorativt samspel där lärarnas uppgift bygger på att utmana och stödja barnens aktivitet 
och utgår utifrån barnens initiativ och intresse. 

I studien framgår vidare att samspelet kan ske genom att barn och vuxna påverkar varandra. 
Utifrån Johansson och Pramling Samuelsson (2007) olika samspelskategorier förklaras 
betydelsen av att vuxna bör involveras i barns samspel. Det framgår även i resultatet att barn 
lär sig genom att härma andra och att fritidslärare kan se ett lärande hos barnen efteråt som ett
”kvitto”. Detta kan sättas i relation till Klerfelt (1999) som beskriver att kunskapen kan ses 
som en biprodukt på fritidshemmet och att man kan se barns lärande i senare skede. En 
intressant aspekt i resultatet är att lärandet i samspel uppfattas å ena sidan uppfattas som att 
det som bäst skapas när samspelet uppstår naturligt och utan involvering av vuxna. Å andra 
sidan visar resultatet också en upfattning om att barn inte kan lämnas att lära och utvecklas 
utan involvering av vuxna i samspel. Vygotskij (ref i Säljö, 2000) visar även på som i 
resultatet att vuxna bör involveras i barns samspel och beskriver begreppet barns proximala 
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utvecklingszon som handlar om vad barnet presterar ensam utan stöd från mer kapabla 
individer och vad barnet presterar under handledning eller i samarbete med andra personer. 
Han förklarar att barn behöver en mer kunnig individ, barn eller vuxen, som driver fram 
utveckling och lärande. Resultatet motstrider även Vygotskijs tankar kring samspel där en 
fritidslärare ser att barn utvecklas som bäst utan involvering av vuxna.

Resultatet visar också att kommunikationen har en stor betydelse för barns lärande i samspel. 
Resultatet överensstämmer med Vygotskijs (ref. i Lindqvist, 1999) tankar om barns lekar där 
diskussioner och barns förmedlingar om olika tankar har en viktig roll för att en aktivitet ska 
fungera i ett samspel. Det framgår också i resultatet att informanterna menar att lärandet 
främst sker under samspel som lekar på fritidshemmet. Det Skolverket (2011a) säger visar i 
likhet med resultatet att leken har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. I likhet 
med resultatet belyser Pihlgren (2013) att barn utvecklar sina sociala relationer i olika 
grupper, samt att man i interaktion med andra sker ett lärande. Hon nämner även att leken har
ett stort inflytande på barns lärande på fritidshemmet och att samspelet framförallt sker under 
barns lekar. I resultatet framkommer likadana uppfattningar som Pihlgren (2013) att barns 
sociala samspel kan främjas genom lek i fritidshemmet.

5.3 Hur arbetar fritidslärarna med att utveckla barns lärande i sociala 
samspel?

Barns sociala samspel kan främjas enligt fritidslärarna genom att lärare finns till som en 
hjälpande han och stödjer barnen i lekar som medlekare eller lekledare. Resultatet stämmer 
överens med Skolverket (2011b, 2014a) och Skolinspektionen (2010) som framhåller 
fritidslärares vikt att arbeta med barns sociala relationer och stödja barns vilja och lust att 
lära. Resultatet kan även sättas i relation till den proximala utvecklingszonen där Vygotskij 
(ref. i Säljö, 2000) tydliggör fritidslärares roll att arbeta i barns samspel för att ge barn 
möjligheter till vidare lärande och utveckling. Ytterligare kan resultatet kopplas till Johansson
och Pramling Samuelsson (2007) och även Jensen (2011) som förtydligar vikten för 
fritidslärares bemötande arbete med barns utveckling och lärande i samspel och i olika 
verksamheter på fritidshemmet.

Ett arbete som nämndes som en fritidslärare kände sig bekväm med att använda för att främja
barns lärande i samspel var att observera. Resultatet liknar det Vygitskij (ref. i Säljö, 2000) 
anser om att fritidslärare har en roll som passiv observatör för att få syn på och tillgång till 
barns utvecklingsnivå och se deras gemenskaper och kamratrelationer i barns sociala 
samspel. Fritidslärarna i resultatet uppfattar också att arbete för att utveckla lärandet i sociala 
samspel kan ske genom att vara en god förebild, se, stötta och vara engagerad i sitt arbete. 
Resultatet stärks av Skolverket (2011a:14) som framhåller att det är av vikt att lärare skapar 
goda relationer till barnen som präglas av förutsättningar, behov, erfarenheter, vilja att lära, 
tillit, stimulans, handledning och stöd. Det framgår även i resultatet att vissa barn kanske 
inte bör lämnas helt opåverkade av vuxna i samspel samt att fritidshemmets verksamhet 
präglas av att utgå från vad barnen vill göra för att inkludera barn i samspel där lärande 
uppstår. Resultatet i studien visar på det Skolverket (2007) betonar där personalens arbete på 
fritidshemmet skall anpassas efter barngruppens behov och utveckla samspelet i gruppen 
samt kunna samarbeta med varje barns behov. Vidare nämner Skolverket (2014a) att barn kan
behöva stöttning och vägledning för att få möjlighet att komma in i en gemenskap. Stöttning 
och vägledning kan vara i barns lekar. Lindqvist (1999) tar upp Vygotskijs ståndpunkt att 
barns förmåga att lära i samspel är olika och stryker fritidslärarnas antagande att lärare på 
fritidshem behöver arbeta på olika sätt för att nå varje barn i deras lärande och utveckling i 
samspel. 

22



En uppfattning som kommer fram av en fritidslärare är att i samspel med andra barn kan 
yngre se upp till de äldre barnen på fritidshemmet. Fritidslärarens uppfattning om 
åldersintegrerat arbete kan kopplas och sättas i relation till den proximala 
utvecklingszonen. Detta överensstämmer med det Vygotskij lyfter om att barn lär sig i 
samspel med andra barn eller vuxna som har mer erfarenhet och är mer kapabla. 
fritidslärares åsikt överensstämmer även med Vygotskij teori om att det är vuxnas roll och 
ansvar att visa barnen hur verkligheten ser ut och hur man leker tillsammans eftersom vuxna 
har ansvar, skyldighet och kompetens att utveckla barnen i fritidshem att bli goda 
medborgare. Klerfelt (1999) och Jensen (2011) visar på fritidslärares uppfattningar om att 
man ska utgå från vad barnen vill göra på fritidshemmet. De båda förklarar att lärandet sker 
på barnens villkor och intressen på fritidshemmet samt att lärandet sker informellt och utan 
krav att lära barn sådant som kan betygsättas eller utvärderas.

6 Diskussion och avslut
Under denna rubrik kommer mina tankar och reflektioner som uppkommit under studiens 
gång att redovisas och resultatet kommer att sättas i ett större sammanhang.

Resultatet visar att fritidslärarna i undersökningen visar stort intresse och engagemang för 
samspelet och för barns lärande i samspel. Det kan tolkas som att personalens förhållningsätt 
på fritidshemmet är avgörande för att ett lärande samspel kan ske eller inte. Min tolkning är 
att fritidslärare aktivt lyssnar, bekräftar och reagerar med barn på fritidshemmet och att 
personalen genom sociala samspel kan stärka barns glädje, intresse och tankegångar för 
vidare utveckling och lärande. Fritidslärare som samspelar med barn uppfattas i resultatet 
även ge trygghet där fritidslärare under samspel finns till som en hjälpande hand och kan 
förmedla olika värden och om verkligheten. Utan fritidslärares engagemang och 
förhållningsätt i barns samspel uppfattas förmågan för kamratrelationer och förståelse för 
andras känslor och tankar försvåras. En fritidslärare uppfattas vilja arbeta med barn i deras 
aktiviteter och lekar medan en annan fritidslärare uppfattas arbeta för att barn ska leka och 
alstra själva. Genom att fritidslärare arbetar med barnen som medlekare, lekledare eller 
medresenär kan fritidsläraren påverka lekens eller aktivitetens gång och leda riktningen mot 
ett lärande. Jag anser att man bör arbeta med barn i deras aktiviteter och lekar för att 
stimulera barns nyfikenhet och lärande, men att man som fritidslärare också behöver vara 
öppen för barns inflytande och initiativ för att ge barn möjlighet till att söka kunskap själva. 
Jag tror även att arbetsmetoden, att barn samspelar utan vuxnas inblandning, kan ge kunskap 
och utveckling, där barnen utmanas och lär sig av varandra. Dock anser jag att man inte bör 
lämna barn helt ensamma utan vuxnas tillsyn eftersom vuxna vet och kan stödja för vad som 
är okej och inte okej för barnen att göra. Det kan till exempelvis handla om att inte visa 
respekt för en person eller att slå någon. För att nå ett lärande för alla barn i samspel på 
fritidshem håller jag med som i resultatet och i tidigare forskning om att det behövs olika 
arbetsmetoder och arbetsmiljöer för att stimulera alla barn i fritidshemmets verksamhet.

I resultatet och i tidigare forskning tas det upp aspekter om fritidshemmets fysiska miljö och 
dess utformning för att passa barnen samt hur man organiserar miljön för att stimulera 
lärande. Det nämner barngruppens storlek som ökar på fritidshemmet och tydliggör att miljön
har betydelse för barns lärande. Jag tror att många fritidshem är byggda för färre barn än de 
antal som faktiskt vistas där idag och jag tror att om personalen inte ser till miljöns 
utformning och tänker på barnantalet kan fritidshemsverksamheten inverka negativt på barns 
möjligheter till lärande och personalens möjligheter till att tillgodose och möta varje barn. Jag
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anser att barngruppernas storlek i denna forskning visar tydliga svårigheter att hinna 
kommunicera och samspela med barnen. Resultatet nämner i enlighet med Skolverket 
(2014a) att utformningen har betydelse för barns utveckling och lärande där det behövs både 
avgränsade ytor där barnen kan få möjlighet till rörelse, vila och avskildhet. Jag tror att 
fritidslärare i en miljö med färre barn kan vara mer professionell i sitt möte med varje barn. 
Därför anser jag i likhet med tidigare forskning och resultatet att man skapar olika 
verksamheter som är både livligare och lugnare men också delar upp stora barngrupper i 
mindre grupper. Detta för att ge fritidslärarna verktyg för att hinna se alla barn samt ge olika 
miljöer inne på fritidshemmet för att ge förutsättningar att stimulera varje barns utveckling 
och lärande.

En tolkning är att fritidslärarna förklarar lärandet som informellt och att lärandet ofta inte är 
huvudfokusen vid sociala samspel. Även Klerfelt (1999) beskriver att kunskapen ibland ses 
som en biprodukt på fritidshemmet och att fritidshemsmiljön är informell. Fritidslärarna 
pratar om ”naturlig” ingång för att få med barn i samspel. Jag tolkar den naturliga ingången 
som informellt då läraren strävar efter ett syfte som barnen inte vet om eller tänker på. Jensen
(2011) beskriver att det är det informella lärandet som främst sker på fritidshemmet. Jag 
uppfattar att det informella lärandet sker kravlöst såsom Jensen beskriver och att metoden är 
beroende av barnens intresse och nyfikenhet. Metoden ger drivkraft och motivation till att 
vilja delta och få ett lärande. Men med endast informellt lärande som arbetsmetod i samspel 
på fritidshemmet uppfattar jag kan ge förlust för vissa viktiga kunskaper och färdigheter som 
det formella lärandet kan hjälpa till att utveckla. Till exempelvis skapas den informella 
lärandemetoden oftast i ett samspel för stunden mellan barnen i verksamheten, och är oftast 
inte specialiserad utifrån tidigare observerade kunskaper och färdigheter som barnen behöver 
erfara och vidareutvecklas i. Samtidigt kan informell lärandemetod användas i senare skede 
där fritidsläraren planerat i förväg en formell lärandesituation, men där ett informellt lärande 
även äger rum, som en biprodukt. Exempelvis kan bakning vara ett formellt lärande där barn 
samspelar och skapar fram ett bakverk, men även ett informellt lärande där bakning ger 
kunskap för matematik såsom mängd av ingredienser eller antalet portioner.

Det formella lärandet, som skapas efter lärarens syfte och intentioner, har dock en tendens att 
få barn att tappa intresset då den formella metoden utgår från vad personalen bestämt och 
planerat utan barns inverkan. Metoden kräver mer barnens disciplin och motivation. Den 
formella rollen för fritidslärare uppfattar jag är beroende av vilka förväntningar som 
fritidslärare har på barnet medan den informella rollen mer är beroende av individens eget 
intresse, egenheter och tidigare erfarenheter. Av egen uppfattning anser jag att fritidslärare 
inte behöver vara öppna och tydliga med vad barnen faktiskt arbetar med, om fritidslärare ser 
ett lärande hos barnen. Dock kan jag se det som problematiskt om fritidslärare inte synliggör 
för vilket lärande som sker, då lärandet i samspelet kan hamna i skymundan om 
verksamheten ”bara” är informellt. En lösning kan vara att synliggöra lärandet för barnen i 
efterhand, då lärandet startar informellt i ett formellt lärande, som i exemplet om bakning, där
aktiviteten planerats utifrån lärarens uppfattning om barnens kunskaper och färdigheter. Detta
för att sedan i efterhand även tydliggöra för barnen det informella lärandet som skedde utöver
det formella lärandet. 

Enligt min mening kan inte barn undvika att få ett lärande i samspel, oavsett sin förmåga och 
att inte förstå eller att misslyckas formar barn i lika stor utsträckning som positiva 
erfarenheter gör. Forskning visar att omgivningens förhållningsätt och bemötande i det 
sociala sammanhang och kommunikationer som lärandesituationer utgör i hög grad påverkar 
hur barnet uppfattar sig själv, lärandet om omvärlden och om samspelets kommunikation. 
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Avslutningsvis vill jag återvända till arbetets titel som är ett utdrag från en av intervjuerna 
med fritidslärare; ”Om man inte jobbar med sociala samspel, jobbar man med något annat än 
fritids”. Citatet visar att sociala samspel är en del av fritidshemmets verksamhet och att 
samspelets betydelse för barns utveckling och lärande således är oerhört viktigt att arbeta 
med, och kanske ännu mer än vad man kanske innan trott. Sociala samspelet är en del av 
fritidshemmets verksamhet och utan det finns det ingen fritidshemsverksamhet. Det som 
främst har kommit fram i denna studie är att det finns olika sätt för att skapa lärande i barns 
samspel och det finns inget rätt eller fel för hur fritidslärare arbetar i samspel. Det finns olika 
tillvägagångsätt och för att bli en bra fritidslärare kan man plocka olika delar från de olika 
tillvägagångsätten och skapa sin egen förhållningsätt för att främja lärande i barns sociala 
samspel. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor till fritidsläraren:

1. Hur länge har du arbetat inom fritidshemmet?
2. Hur ser du på barns samspel på ert fritidshem?
3. Hur anser du att barn lär sig under sociala samspel på fritidshemmet? Ge 

exempel.
4. Hur gör ni fritidslärare för att inkludera barnen och bjudas in till social 

interaktion?
5. Hur ser du på lärande som skapas i sociala samspel? Hur skulle du definiera 

lärande i sociala sammanhang? 
6. När upplever ni att barn är i ett lärande samspel på fritidshemmet? Hur går ni 

tillväga för att läsa av detta? Genom egna erfarenheter eller andra sätt? Ge 
exempel på en erfarenhet eller annat tillvägagångsätt för hur du läser av lära i 
samspel mellan barn.

7. Ser du det som viktigt att arbeta med sociala samspel inom fritidshemmet? Om 
ja, på vilket sätt anser du att det är viktigt? om nej, varför anser du inte det som 
viktigt?

8. Hur anser du att fritidslärare kan främja barns lärande i sociala sammanhang?
9. Kan du berätta hur ni arbetar med barns sociala samspel i samband med lärande 

syfte på fritidshemmet?
10. Läggs stor fokus på inkludering vid era planerade aktiviteter?  
11. Hur arbetar ni med inkludering? Finns det tankar rörande inkludering vid 

vardagsrutiner såsom bordsplacering och så vidare? 
12. På vilket sätt tycker du att barn har möjlighet att samspela med andra barn på 

ert fritidshem?
13. Hur samspelar barn med varandra på ert fritidshem?
14. Hur tror du att barn kan utveckla sina sociala samspel i fritidshemmet?
15. Hur skapar du lärande i grupp med barnen på fritidshemmet?
16. Berätta om vilka kompetenser en fritidslärare bör ha för att kunna främja barns 

sociala samspel?
17. Hur betraktar du att barn har möjlighet till att samspela i fritidshemmets 

inomhusmiljöer?

18. Har barnen på ert fritidshem möjlighet till såväl planerad som frivillig lek? Ge 
exempel på planerad och frivillig lek.

19. Hur upplever ni att ett barn som uppmärksammats som lite utanför barngrupper 
agerar och beter sig under dagen? Finns det olika beteendemönster?

20. Hur hanterar ni frågan om social gemenskap och lärande i arbetslaget?
21. Är det något annat om samspelets betydelse i samband med barns lärande som 

du vill tillägga?
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Bilaga 2

Informationsbrev:  

Hej!   

Amanda Andersson heter jag och är student vid Umeå Universitet.  

Jag läser programmet grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och jag har

nu uppstartat mitt examensarbete. Min studie kommer att handla om lärandet som sker i barns 

sociala samspel i fritidshemmet. Jag söker därför efter fritidspedagoger som kan tänka sig att 

delta i min intervjustudie. 

Studien kommer att ske i form av intervju på din arbetsplats och genomföras med hjälp av 

röstinspelning då detta underlättar för mig i efterarbetet av materialet. I arbetet tillämpas de 

forskningsetiska principerna vilket innebär att du som fritidspedagog kommer att vara helt 

anonym i denna rapport, så även skolan, och materialet jag samlat in under intervjun kommer 

endast att användas till denna studie. Fritidspedagogen har också rätt att dra sig ur 

intervjutillfället såväl som studien. 

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

synvinkel på ämnet. Om du är intresserad av att delta vill jag be dig att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar

Amanda Andersson

Tel mobil: XXXX XX XX XX

E-post: XXXXXXX@gmail.com
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Bilaga 3

Figur 1. Proximala utvecklingszonen.
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