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Förord 
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Abstrakt 
 
Syftet med min forskning var att undersöka fritidspedagogers uppfattning kring barns 
samlärande samt hur det påverkar verksamhetens utformning. Studien baseras på relevant 
litteratur inom området samt på kvalitativa intervjuer med fyra fritidspedagoger verksamma 
vid fyra olika fritidshem i en kommun i Norrbotten. Resultatet visar på att fritidspedagogerna 
till största delen har en sociokulturell uppfattning kring barns samlärande även om samlärande 
är ett nytt begrepp för fritidspedagogerna. Lärandet sker, i ett sociokulturellt perspektiv, i 
interaktion med andra och man antar att människans kunskap skapas och upprätthålls genom 
interaktion som sker i specifika kulturella sammanhang. Fritidspedagogerna menar att barnen 
lär sig genom gemensamma erfarenheter, genom att observera varandra och genom att träna 
varandra på hur man beter sig när man är i en grupp. Den fria leken är högt prioriterat av 
fritidspedagogerna och de beskriver att barns samlärande främst sker genom interaktion och 
kommunikation i leken. Genom erfarenheter i leken lär sig barnen hantera många 
grundläggande fysiska, sociala och intellektuella färdigheter och begrepp. Verksamhetens 
utformning ordnas så att barnen får många möjligheter till sociala möten i den fria leken och 
även vid till exempel gemensamma besök i idrottshallen och i sällskapsspel. 
Fritidspedagogerna beskriver sin egen roll i barns samlärande som handledande. De vill vara 
närvarande för att kunna observera och hjälpa till vid behov men de vill samtidigt hålla en 
viss distans för att inte störa barnens samlärande.  
 
Nyckelord: samlärande, fritidshem, fritidspedagog, fri lek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning....................................................................................................................................1 

Syfte............................................................................................................................................2 

Frågeställningar ..................................................................................................................2 

Bakgrund...................................................................................................................................2 

Begrepp...................................................................................................................................2 

Fritidshem...............................................................................................................................2 
Fritidshemmets uppdrag .....................................................................................................3 

Teorier kring barns lärande i samspel ...................................................................................4 
Barns samspel i Jean Piagets teori ......................................................................................4 
Barns samspel i Lev Vygotskijs teori .................................................................................5 
Sammanfattning och jämförelse av Piagets och Vygotskijs syn på barns samspel............6 
Fenomenografiskt perspektiv .............................................................................................7 
Sociokulturellt perspektiv...................................................................................................8 

Konstruktivism i ett sociokulturellt perspektiv .......................................................................9 

Samarbetsinlärning ..............................................................................................................10 
Pedagogiska modeller för kamratsamverkan....................................................................11 

Forskning om lärande och miljö ..........................................................................................13 

Forskning om samlärande ....................................................................................................13 

Forskning och litteratur om samlärande och lek .................................................................15 

Metod .......................................................................................................................................18 

Kvalitativa intervjuer............................................................................................................18 

Etiska ställningstaganden.....................................................................................................18 

Reliabilitet och validitet........................................................................................................19 

Urval och Intervjupersoner ..................................................................................................19 

Material och procedur..........................................................................................................20 

Bearbetning av insamlat material ........................................................................................21 

Resultat ....................................................................................................................................22 

Fritidspedagogens uppfattning av barns samlärande ..........................................................22 
Sammanfattning................................................................................................................23 

Den vuxnes roll i barns samlärande.....................................................................................23 
Sammanfattning................................................................................................................24 

Fysiska miljöer .....................................................................................................................25 
Sammanfattning................................................................................................................26 

Möjligheter för barns sociala möten ....................................................................................26 
Sammanfattning................................................................................................................27 



 

 

Diskussion................................................................................................................................28 

Metoddiskussion ...................................................................................................................28 
Reliabilitet och validitet i den här undersökningen ..........................................................28 
Bortfall..............................................................................................................................28 

Resultatdiskussion ................................................................................................................29 
Fritidspedagogens uppfattning av barns samlärande........................................................29 
Verksamhetens utformning...............................................................................................30 

Sammanfattade slutsatser .....................................................................................................32 

Fortsatt forskning .................................................................................................................33 

Referenser................................................................................................................................34 

Bilagor 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 

Inledning 
 
Jag är en student som läser till lärare med inriktning mot barn och ungdomars fritid. Den här 
uppsatsen är den sista delen av min utbildning. Under min tid som student har jag under mina 
perioder av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) haft förmånen att få vistas på flera olika 
fritidshem. Det har varit inspirerande och spännande att få möta många olika pedagoger som 
var och en bidragit till att öka min kompetens. Jag har sett att verksamheten ser olika ut på 
olika fritidshem men jag har också sett många likheter. Frågan väcktes om hur olika miljöer 
påverkar barns lärande. Mitt antagande är att barns lärande påverkas av den miljö de befinner 
sig i samtidigt som miljöns utformning påverkas av pedagogens uppfattning om barns lärande.  
 
På fritidshemmet är inte lärande samma sak som i skolan. Här finns inga matteböcker eller 
prov i engelska. Enligt Skolverket (2007) bygger fritidshemmets verksamhet på uppfattningen 
att barns utveckling och socialisation sker i grupp. Genom lek och olika aktiviteter förenas 
lärande med social omsorg. Men hur går det till när barn lär sig tillsammans? Inspirerad av 
Williams (2001) forskning kring hur barn lär med och av varandra har jag valt att undersöka 
hur pedagogers syn på barns samlärande påverkar deras utformning av verksamheten.  
 
När jag läste om barns samlärande fördjupades min insikt i att barn lär sig tillsammans i alla 
situationer oberoende om det är en av pedagogen organiserad lärandesituation, som ett 
grupparbete i skolan, eller om det är under mellanmålet eller ute på skolgården. Det här är en 
viktig insikt som påverkar mina pedagogiska val när det gäller utformningen av 
fritidsverksamheten. Avsikten med den här undersökningen är att jag och läsaren ska få en 
djupare förståelse för barns lärande och hur fritidspedagogen kan påverka detta.  
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Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka vilken uppfattning fritidspedagogen har kring samlärande och hur 
det påverkar utformningen av verksamheten. 

Frågeställningar 

Vilken är fritidspedagogens uppfattning av samlärande? 
Vilken är den vuxnes roll i barns samlärande? 
Vilka fysiska miljöer tillrättaläggs för att stimulera barns samlärande? 
Vilka möjligheter har barn till sociala möten som befrämjar samlärande? 
 

Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer jag att ta upp sådant som är relevant för den här forskningen. Först 
beskriver jag fritidshemmet och fritidshemmets uppdrag enligt Utbildningsdepartementet 
(2006) och Skolverket (2007) eftersom det är inom den arenan jag bedriver min forskning. 
Efter det beskriver jag olika teorier kring samlärande. Jag beskriver också tidigare forskning 
kring konstruktionism i ett sociokulturellt perspektiv, samarbetsinlärning, miljöns betydelse 
för lärande, samlärande och lek.  
 

Begrepp 

 
Begreppet samlärande är framarbetat av Pia Williams tillsammans med uppslag från Mikael 
Alexandersson (Williams, 2001). ”Begreppet samlärande står för något mer än samverkan och 
samarbete och innefattar lärande mellan människor, inom och mellan kulturer, miljöer och 
diskurser” (Williams, 2001, s. 16-17). Lärande sker alltså mellan barn oavsett ålder och 
vänskapsstatus och att ett samlärande sker mellan individ och kollektiv.  
 
Med fri lek avses i den här undersökningen den lek som barnen spontant och frivilligt deltar i 
utan regelrätt styrning av pedagogen. Exempel kan vara olika rollekar. Motsatsen är av 
pedagogen styrda lekar där alla barn förväntas delta.  
 

Fritidshem  

 
Fritidshemmet sägs ha sitt ursprung från arbetsstugorna på 1850-talet. Arbetsstugorna kom till 
för att komplettera skolan i form av barnens uppfostran. I arbetsstugorna skulle barnen efter 
skoltid lära sig olika hantverk och de fick också ett mål mat om dagen (Richardson, 2004). 
Även om fritidshemmet har en gemensam historia med både förskolan och skolan vill man 
gärna markera en självständig ställning (Klerfelt, 1999). Fritidshemmet är sedan 1990-talet 
integrerat i skolan (Björklid, 2005). Barnen vistas på fritidshemmet före och efter skolan 
beroende på behov, det vill säga när föräldrarna arbetar. På morgonen serveras frukost och på 
eftermiddagen mellanmål. På eftermiddagen kan barnen delta i olika aktiviteter eller ägna sig 
åt fri lek med sina kamrater.  
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Fritidshemmets uppdrag 

På fritidshemmet vistas barn från ungefär sex års ålder, det vill säga när barnen börjar i 
förskoleklassen. Den läroplan som gäller för fritidshemmet är Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006).  I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem 
(Skolverket, 2007) beskrivs det att fritidshemmet kompletterar skolan både tidsmässigt, 
verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året, och innehållsmässigt genom 
möjligheten att erbjuda andra aktiviteter och genom att tyngdpunkten i verksamheten är en 
annan.  
 

Skillnaden mot skolans värld är kanske att diskussionen och reflektionen i större 
utsträckning innefattar emotionell och social utveckling jämsides med kognitiv utveckling. 
Att som barn bli ställd inför att behöva tänka efter hur man ska bete sig för att fungera ihop 
med andra innehåller även en tankeutvecklande dimension. Utvecklingen av tanke, känsla 
och handling ses som oskiljbara (Klerfelt, 1999, s. 88) 

 
Skolan och fritidshemmet ska sträva efter att främja elevernas harmoniska utveckling och 
enligt Utbildningsdepartementet (2006) ska det åstadkommas genom att erbjuda en varierad 
och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Det som skapar förutsättningar 
för detta är gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör. 
”Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem 
kan berika elevernas utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6). 
Utbildningsdepartementet framhåller vikten av skapande arbeten och lek. ”Särskilt under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s.6).  Skolverket förtydligar: 

 
Barn är ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande såväl i lek som i 
skapande verksamhet och i utforskandet av omvärlden. Det är viktigt att verksamheten är 
varierad med inslag av lek, fysiska aktiviteter, skapande verksamhet som drama, musik, 
dans, bild och form och utforskande av omvärlden i form av studiebesök, utflykter med 
mera. Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information 
förändras och utvecklas. De prövar också sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. […] 
Fritidshemmet är en viktig pedagogisk arena för barn att lära sig respektera olikheter och 
olika åsikter och inse nödvändigheter av kompromisser (Skolverket, 2007, s. 23). 

 
I fritidshemmets verksamhet använder man sig av en mängd olika uttryckssätt. Material att 
måla och rita med finns oftast framme och barnen nyttjar det flitigt. Dramalekar är också 
vanligt. Barnen kan leka i dockvrån, leka affär eller leka superhjälte, det vill säga olika 
rollekar (Klerfelt, 1999).  
 
En förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper är att eleverna känner sig 
trygga. Skolan ska sträva efter att vara en trygg plats för barnen genom en levande social 
gemenskap. ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 
trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4). Fritidshemmets 
verksamhet bygger på uppfattningen att barns utveckling och socialisation sker i grupp 
(Skolverket, 2007). 
 

Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I en väl fungerande grupp 
har barnen glädje av varandra. Det är också inom gruppen som sociala normer och värden 
prövas och utvecklas. […]Tillsammans med andra lär sig barnen hantera konflikter och 
intressemotsättningar och att lösa problem på ett positivt sätt (Skolverket, 2007, s. 25).  
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På fritidshemmet förväntas alla barn tillsammans med fritidspedagogen, bidra till att skapa 
den speciella fritidshemskulturen. Genom att grupperna på fritidshemmet är åldersintegrerade 
hjälper de äldre barnen de yngre in i kulturen på fritidshemmet. Barnen lär av varandra skriver 
Klerfelt (1999). ”På fritidshemmet har barnen kvar sin barndom. De förväntas leka och ha 
roligt och vara just barn. De tilldelas inget särskilt epitet, såsom elev, och har därmed ingen 
elevroll i förhållande till någon annan person” (Klerfelt, 1999, s. 83). Detta kompliceras dock 
av att fritidspedagogen också arbetar inne i skolan, under skoltiden.  
 
Genom den vardagliga interaktionen mellan barn – barn och barn – vuxen och genom möten 
där regler och aktiviteter diskuteras, skapas fritidshemmets regler för hur man ska uppträda 
tillsammans. Läroplanen föreskriver att alla som arbetar i skolan ska sträva efter att ”främja 
elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 
miljön” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 13) 
 

Teorier kring barns lärande i samspel 

Barns samspel i Jean Piagets teori 

Piaget föddes 1896 i Schweiz och började sin vetenskapliga bana som biolog. De erfarenheter 
han fick från den biologiska forskningen innebar bland annat att han förde med sig olika 
biologiska begrepp (bl a assimilation, ackommodation och jämvikt) när han senare började 
studera barns anpassning till olika miljöer. Piaget utgår ifrån att barnet vill anpassa sig och 
hamna i jämvikt med sin omgivning och att barnet reglerar sitt förhållande till omvärlden 
genom intelligent handlande som i sin tur leder till inlärning. Assimilation innebär att ny 
kunskap som barnet fått genom att handla i en ny situation eller uppleva något nytt med sin 
gamla kunskap som grund anpassas till den kunskap barnet redan har. För att barnet sedan ska 
uppleva att det hamnar i jämvikt sker en ackommodation, den nya kunskapen tillsammans 
med den gamla omformas till ny kunskap. Detta är en förutsättning för att ny kunskap åter ska 
kunna inhämtas. Utveckling består av att de kognitiva strukturerna förändrar sig genom 
assimilation och ackommodation. Förändringarna i strukturerna sker i ett programmerat 
mönster som följer barnets ålder och utveckling. Barn kan lära av andra genom t ex muntlig 
förmedling men det begränsas av barnets mognad. Genom språket kan endast överföra det 
som barnet kan assimilera. Eftersom Piaget sökte helhetsförklaringar i sin forskning, ville han 
upptäcka kunskapens struktur (Imsen, 2000; Stensmo, 1994).  
 
Piaget var verksam vid Jean Jacques Rousseau-institutet i Genève, en institution för 
lärarutbildare. Hans intention var att undersöka hur människan utvecklar kunskap inom olika 
områden (Stensmo, 1994; Willliams, 2006). Piaget menade att barnet utvecklas från en 
självcentrerad egocentricitet till ett tillstånd då de kan se saker och ting ur andras synvinkel. 
(Imsen, 2000). Piaget förespråkade en aktivitetspedagogik vilket innebar att barn och unga 
skulle lära sig genom aktivt handlande och liksom Rousseau och Pestalozzi fokuserar Piaget 
på formen för lärandet snarare än innehållet i det som ska läras. Det barnet ska lära sig ska 
utgå från konkreta saker i barnets närmiljö och vara anpassat efter barnets kognitiva 
utvecklingsnivå. Läraren ska ta fasta på barnets intressen och låta barnen vara kreativa och 
själva experimentera. När det handlar om att utveckla moraliska värden hos barn är vuxen 
auktoritet nödvändig men inte tillräcklig. Barn behöver konfronteras och samverka med andra 
barn för att utveckla känslan för rättvisa. En av Piagets huvudteser är att barns tänkande 
stimuleras av mothugg från jämbördiga, inte från auktoriteter. (Stensmo, 1994; Willliams, 
2006). 
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När barn diskuterar olika saker med andra barn uppstår situationer när de måste ifrågasätta 
sina egna uppfattningar. Mellan barn finns då en jämbördighet som inte ens de mest 
demokratiska lärare kan uppnå för att få igång öppna och kritiska dialoger, eftersom barnet 
kan slipa och utveckla sin egen argumentation och sitt eget tänkande Williams, 2006, s.37). 

 
Piaget menar att barn lär av varandra för att de talar med varandra på en nivå som de 
sinsemellan kan förstå. Barns sätt att tala är direkt och utan omskrivningar och barn tar 
argument och återkopplingar från ett annat barn på allvar och är starkt motiverade att förändra 
förutsättningarna mellan sig själv och andra. Piaget intresserade sig för de kognitiva konflikter 
som kan uppstå när barn samarbetar med varandra (Williams, 2006). 
 

En kognitiv konflikt är en varsebliven känsla av motsägelse mellan vad barnen vet och vad 
omvärlden (kamraterna) säger barnet. Om ett barn blir medvetet om en sådan motsägelse 
har erfarenheten en störande effekt på barnets tankeutveckling därför att det utmanar barn 
att ifrågasätta sina övertygelser och pröva nya idéer. Kognitiva konflikter blir på så vis ett 
sätt för barnet att omvärdera sina gamla uppfattningar och konstruera dem så att de 
stämmer bättre med den återkoppling de får på sina påståenden (Williams, 2006, s.38) 
 

Kognitiva konflikter framträder i dialogen mellan barn och detta stimulerar lärandet. Dialogen 
gör barnen medvetna om att det finns andra ståndpunkter än deras egna. ”De lär sig undersöka 
och pröva sina egna antaganden och de måst rättfärdiga sin egen åsikt genom att noggrant och 
grundligt föra den vidare till andra, för att andra barn ska se dess värde” (Williams, 2006, s. 
38). Piaget menar att barnen genom kamratsamverkan vinner både sociala och kognitiva 
fördelar. De sociala fördelarna är att barnen får en ökad kommunikationsförmåga och en ökad 
förmåga att se saker ur andras perspektiv. De kognitiva fördelarna är att barnen drivs att 
studera sanningen i sina egna uppfattningar och att få återkopplingar från andra. Sociala och 
kognitiva vinster hör ihop på det sättet att ökad social och kommunikativ förmåga leder till 
kognitiva förändringar. ”Insikten att man i samtal har ett socialt ansvar leder till förbättringar 
av den logiska kvaliteten i de egna idéerna”(Williams, 2006, s. 39). 
 

Barns samspel i Lev Vygotskijs teori 

Vygotskij föddes i Vitryssland samma år som Piaget, 1896, och dog, endast 38 år gammal, i 
tuberkulos. Han började studera medicin för att sedan övergå till juridik för att där efter skriva 
en avhandling i psykologi. Vygotskij ägnade ungefär ett decennium åt sin forskning om 
utveckling och lärande. Tidsandan och den politiska situationen gjorde det nödvändigt att 
uttrycka sig försiktigt och man måste hela tiden försäkra sig om att det som man sa kunde 
kopplas till Marx, Lenins och Engels teser. Vygotskij hade en marxistisk och materialistisk 
filosofisk utgångspunkt i sina försök att formulera ett teoretiskt alternativ inom den 
psykologiska och pedagogiska forskningen (Säljö, 2005). Huvudtemat i Vygotskijs teorier 
och tankar är kulturens och den sociala interaktionens betydelse för människans intellektuella, 
emotionella och övriga utveckling (Säljö, 2005). 
 

Han intresserade sig för hur människan genom arbete och kollektiv verksamhet i olika 
praktiker omskapar världen, och hur hon genom detta formas som psykologisk varelse. 
Kultur var för Vygotskij inte en allmän och mystisk kategori som man lättvindigt kan ta till 
för att förstå skillnader mellan människor, utan han ansåg att det är genom sociala och 
kulturella erfarenheter som människan i samspel med andra formas som tänkande, 
kännande och kommunicerande varelse (Säljö, 2005, s. 111) 

 
Vygotskijs ontologi (den filosofiska läran om verkligheten) grundade sig på Engels teori som 
i sin tur grundade sig på Darwins teori om människan. Människans utveckling från historisk 
uppkomst till nutid har varit och är beroende av verktyg. Fysiskt-tekniska redskap som knivar 
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och kokkärl och psykiskt-mentala verktyg som språk och tänkande (Stensmo, 1994). 
Vygotskij ansåg att språket är ett kollektivt redskap där viktiga delar av samhällets 
erfarenheter finns representerade och där de görs tillgängliga för kommande generationer 
(Säljö, 2005). 
 

Vygotskij menar att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling, och 
utgår från att lärande och utveckling står i relation till varandra från barnets första 
levnadsdag. Språket utgör den utlösande mekanismen för utveckling (Williams, 2006, 
s.40). 

 
Det individuella självständiga tänkandet är ett resultat av social verksamhet – utveckling löper 
från ett tillstånd där barnet kan utföra handlingar tillsammans med andra och till ett tillstånd 
där barnet kan utföra det självständigt. Det sociala kommer först, sedan det individuella 
(Imsen, 2000). 
 
Vygotskij menade att människan alltid är på väg mot att erövra nya sätt att tänka och förstå 
världen och han talade om den proximala utvecklingszonen. Förenklat uttryckt är den 
proximala utvecklingszonen avståndet mellan det som barnet klara på egen hand och det som 
de klarar av med hjälp av andra människor (Stensmo, 1994; Imsen, 2000; Säljö, 2005). 
Williams (2001) ger ett konkret exempel från skolans värld: 
 

Olle jobbar i sin mattebok. Det är en lång rad med tal som han ska räkna ut och skriva 
svaret på. Olle försöker flera gånger men kliar sig sedan i huvudet och tittar ut genom 
fönstret. Efter en stund knuffar han på Mattias, som sitter bredvid honom och ber om hjälp. 
Mattias tittar i Olles bok och förklarar att han måste räkna ut talen i huvudet för att få fram 
rätt svar och sedan frågar han om Olle har förstått. Olle skakar på huvudet. Mattias börjar 
förklara på nytt och denna gång visar han genom att räkna på fingrarna hur Olle ska räkna 
för att lösa uppgiften. Plötsligt blir de tre andra barnen som sitter vid samma bord 
intresserade av vad Olle och Mattias pratar om. De lägger sig i samtalet och ger sina 
förklaringar på hur Olle ska räkna ut sina tal. Olle får en variation av lösningar av de andra 
barnen och han ger sig i kast med att försöka använda sig av dem. Läraren finns hela tiden 
tillgänglig i närheten, men Olle väljer att inte räcka upp handen för att få lärarens version på 
hur han ska gå tillväga, utan verkar lita på kamraternas kunskap (Williams, 2001, s. 37). 
 

Vygotskij hade en idé om att barn som handleds av vuxna eller mer kunniga kamrater ges de 
bästa förutsättningarna för lärande. Han menade att mycket av det vi lär oss, lär vi oss av 
andra och att nyckeln till socialt lärande är förmågan att imitera och utveckla sina högre 
mentala funktioner. Genom socialt samspel i en gemensam problemlösningssituation kan 
tillvägagångssätt överföras från en mer kunnig person till barnet. Det var inte bara Olle som 
utvecklades i situationen ovan. De andra barnen fick möjlighet att lyssna på varandras 
förklaringar och de fick möjlighet att sätta ord på sin egen kunskap. Alla i gruppen vågar 
utmana sina egna och de andras tankar (Williams, 2006). ”Samarbete mellan ett mer kunnigt 
barn inom ett speciellt område och ett som är mindre kunnigt inom samma område bidrar 
alltså till att bägge blir mer kompetenta, eftersom båda vinner i form av ny eller ökad 
förståelse” (Williams, 2006, s. 45).  
 

Sammanfattning och jämförelse av Piagets och Vygotskijs syn på barns samspel 

Både Piaget och Vygotskij ser samspelets betydelse för barns utveckling. Piaget menar att 
barn lär av varandra för att de är på samma mentala nivå och talar på ett sätt som de 
sinsemellan kan förstå. Piaget intresserade sig för de kognitiva konflikter som framträder i 
dialogen mellan barn och hur detta stimulerar lärandet. Dialogen gör barnen medvetna om att 
det finns andra ståndpunkter än deras egna. Vygotskij menade att socialt samspel är den 
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viktigaste drivkraften för barns utveckling. Medan Piaget menar att det individuella kommer 
först och det sociala sedan, menar Vygotskij precis tvärt om – att det sociala samspelet ger 
barnet mentala verktyg för att kunna arbeta och tänka självständigt. Piaget fokuserar på 
mänsklig utveckling som huvudsakligt individuell, medan Vygotskij ser den som 
huvudsakligen social. Williams (2001) menar att Piagets och Vygotskijs teorier kan 
komplettera varandra:  
 

• Samarbete och social interaktion är en förutsättning för lärande. 
• Barn motiverar varandra genom ömsesidig återkoppling. 
• Erfarenheter av kommunikation hjälper barn att bemästra sociala skeenden. 
• Samarbete kan ge ett forum för lärande och kreativt tänkande. 
• Kamratsamverkan kan fostra till förståelse mellan individer. 
• Även om samverkan mellan barn har en stor potential behöver barn samarbeta med 

vuxna. 
 

Fenomenografiskt perspektiv 

Ett fenomenografiskt sätt att se på kunskap och lärande innebär att lärande är en fråga om att 
”uppfatta, erfara och förstå något på ett nytt och annorlunda sätt än tidigare” (Williams, 2006, 
s. 56). Fenomenografin utgår från att det bara finns en värld som människan ingår i samtidigt 
som hon erfar den.  

 
Det sätt på vilken människan erfar världen är alltid beroende av hennes tidigare erfarenheter 
och det sammanhang i vilket hon befinner sig. När barnet införlivar världen blir alltså 
världen en del av barnet. I relationen mellan individen och dess omvärld konstitueras 
kunskap. Kunskap blir både personlig och kollektiv, alltså dels uppfattad av den enskilde 
individen, dels överordnad den enskilde individen (Williams, 2006, s. 56-57). 

 
Subjekt och objekt är inte skiljda åt utan ingår i en intern relation med varandra. Det finns 
bara en värld som människor erfar på olika sätt (Pramling, 1994). Å ena sidan kan inte ett 
barn erfara eller skapa förståelse för något som det inte har erfarenhet av. Det vill säga 
föreställningar kan inte formas hos barnet om det inte har något att knyta upp det på, en 
referenspunkt. Å andra sidan ”förändras barnet genom att deras medvetande förändras, dvs 
varje ny erfarenhet gör att barnet uppfattar och förhåller sig till världen på ett nytt sätt” 
(Pramling, 1994, s. 19). I det fenomoenografiska perspektivet anser man att barnet lär med 
alla sinnen, ständigt och jämt samt att barnet strävar efter att förstå och att göra erfarenheter 
begripliga. Människan erfar världen utan att reflektera över hur hon gör det och tar för givet 
att alla andra människor erfar den på samma sätt. ”Vi har socialiserats in i ett samhälle i 
samspel med människor och vi tar för givet att vårt sätt att erfara världen är så som den är, 
och att den erfars av andra på samma sätt” (Pramling, 1994, s. 24). Genom lek kan barnet få 
erfarenhet av olika samband och få förståelse för hur andra människor erfar världen 
(Pramling, 1994). Genom konflikter lär sig barnen viktiga sociala aspekter och får en 
förståelse för hur man får tillträdelse till lek, hur man ska bli accepterad och hur man ska bete 
sig i olika situationer (Williams & Sheridan, 2006). 
Barnet agerar i förhållande till hur de uppfattar sin omvärld. I ett pedagogiskt sammanhang 
blir det därför viktigt att ta reda på hur barnet tänker och hur det erfar världen. ”Att förstå 
något nytt handlar om att upptäcka relationer, vilket barnet blir i stånd till genom att alla 
erfarenheter finns i dess medvetande samtidigt. Genom att barn utvecklar förmågan att se 
många saker samtidigt, sätts dess medvetande i rörelse” (Pramling, 1994, s. 25). När en vuxen 
ställer utmanande frågor och är intresserad av vad barnen gör och hur de ger uttryck för sina 
tankar förstår barnen att deras tankar och idéer är viktiga. Barnen lär sig då att det inte är ett 
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”rätt eller fel svar” som den vuxne väntar sig (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Barn 
som ofta har fått frågor där det måste beskriva eller förklara något, kan tidigare än andra barn 
se sin egen roll i en kommunikationssituation (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 
 
Inom fenomenografin är mångfalden av sätt att tänka betydelsefulla (Williams, 2001). Barns 
förståelse står i fokus. För en lärare i en barngrupp innebär detta att försöka få syn på 
gruppens olikheter och skapa förutsättningar för att barnens olika sätt att tänka kring ett 
fenomen ska göras synliga för barnen. Barnens tankar blir ett innehåll i undervisningen. Den 
vuxne ska ställa utmanande frågor till barnen och vara intresserade av deras svar. Atmosfären 
måste vara trygg för barnen för att de ska våga dela med sig av sin tankar och idéer. Lärarens 
uppgift är också att hjälpa barnen att ändra perspektiv genom att göra dem uppmärksamma på 
mångfalden av barnens gemensamma erfarenheter (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö ger ett exempel på hur en lärare skapar en situation för att 
lära barn om deras omvärld: 
 

De (barnen och läraren, min anm.) är tillsammans ut i skogen med varsin påse i handen och 
läraren ger barnen uppgiften att samla olika saker i sina påsar. När de kommer hem ber hon 
dem hälla ut innehållet ur påsarna och dela upp det i två högar, en med ’levande’ och en 
med ’döda’ ting. De får sedan rita av de olika objekten på två olika papper. Barnens 
teckningar sätts upp på väggen och görs till föremål för reflektion. De upptäcker då att 
någon ritat ett objekt bland det levande medan någon annan har placerat ett liknande 
föremål bland det döda. Diskussionen blir livlig. Läraren ger här barnen en uppgift som 
engagerar dem och som hon har ett mycket klart syfte med, att skapa en medvetenhet hos 
barnen om vad som är levande respektive dött (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997, s. 
53). 

 
Både barn och pedagog behöver vara aktiva för att barnet ska få en ny förståelse för något. 
Didaktik som inspirerats av det fenomenografiska synsättet har visat sig utveckla barnets 
förmåga att lära sig lära genom att de har blivit bättre på att tänka och reflektera (Pramling, 
1994). 

Sociokulturellt perspektiv 

Till skillnad från Piagets kognitiva konstruktivism, där självständiga studier av världen 
rekommenderades, riktar Vygotskijs sociokulturella teori in sig på vikten av språket som vår 
gemensamma referensram, vårt gemensamma redskap som vi förstår världen med (Imsen, 
2000). Lärandet sker, i ett sociokulturellt perspektiv, i interaktion med andra och man antar att 
”människans och institutioners kunskap skapas och upprätthålls genom interaktion som sker i 
specifika kulturella kontexter” (Williams, 2006, s. 47). Vygotskij ansåg att språket är den 
mest kraftfulla mekanismen med vilket barnet kommer i kontakt med sin omgivning och bli 
delaktig i sociala och kulturella erfarenheter. Vygotskij menade att språket har flera 
funktioner. ”Det är riktat mot andra när vi kommunicerar, det tjänar som länk mellan det 
’yttre’ (kommunikation) och det ’inre’ (tänkandet), och det används som ett redskap 
tänkande” (Säljö, 2005, s. 119). I det sociokulturella perspektivet är språket och 
kommunikationen mellan barnen samt den miljö de befinner sig i och är med och skapar 
mycket viktigt i barnens utveckling och lärande. (Säljö, 2005; Imsen, 2000).  
 
Vygotskij ser på inlärning som ett resultat av ett socialt samspel. I linje med Vygotskijs teori 
om den proximala utvecklingszonen ska undervisningen läggas på en nivå som utmanar 
barnet (Imsen, 2000). I ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att ”läraren blir en modell 
för institutionellt lärande och motivation, både för den individuella eleven och för gruppen 
som kollektiv” (Williams, 2006. s. 48). Williams skriver vidare att ett ”lärlingslärande” kan 
utvecklas i skolan genom ömsesidig undervisning och turtagning. Läraren ska ställa frågor, 
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förklara och väcka nya tankar. Barnen kan arbeta i grupper utifrån sina intressen och val och 
berätta för sina kamrater om sitt kunnande. Kamraterna i sin tur ställer frågor och ifrågasätter. 
Respekt ska finnas för allas kunskap. ”Genom att olika barn och lärare äger olika former av 
kunskap (men ingen äger allt), blir det viktigt att i sin tur förstå vad som är nödvändig 
kunskap i varje situation. Då skapas genom interaktionen en ny kunskap som ingen tidigare 
ägde” (Williams, 2006, s. 48). Klassrummet ska vara organiserat och ha struktur och arbetet 
bör ofta ske i grupper vid till exempel datorn i nära samspel med läraren. ”Allt detta skapar en 
lärandesituation där barn kan lära att lära” (Williams, 2006, s. 49).  
 

Konstruktivism i ett sociokulturellt perspektiv 

 
Edvards (2005) visar hur konstruktivism kan förklaras i ett sociokulturellt perspektiv. Edvards 
har forskat kring förskollärares uppfattning om läroplanen och förståelsen av begreppet 
konstruktivism. Forskningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av 14 
förskollärare från Melbourn, Victoria i Australien. Som en del av den större studien har 
Edvards skrivit den här artikeln vars tyngdpunkt är att utforska svaren från tre av 
förskollärarna, när de förklarar konstruktivism i ett sociokulturellt perspektiv. Edvards 
uttrycker att tidigare forskning oftast varit inspirerad av Piagets utvecklingspsykologiska 
teorier och att läroplanerna följaktligen varit baserade på detta. Synen på utbildning för små 
barn gjorde att undervisningen tillrättalades efter deras ålder och utveckling.  
 

According to this argument, young children were viewed as needing to actively explore 
their learning environments in order to build their own understandings of the world and its 
various phenomena. This particular interpretation of constructivism was somewhat 
affectionately positioned as one in which children were seen as ‘young scientists’ busily 
exploring and experimenting so as to construct a series of mental schemas that were 
likewise considered representative of their developing understandings of the external world 
(Edvards, 2005, s. 38). 

 
En ny teoretisk diskussion har vuxit fram genom den sociokulturella litteraturen som 
argumenterar för att barn lär i interaktion med varandra.  
 

Here arguments regarding the social and cultural functions of learning and development 
have served to emphasize the notion that young children are active participants within their 
learning communities, […] this assertion has evolved from Vygotsky’s fundamental 
premise that all knowledge, and the knowledge-making tools (e.g. language and 
symbolism) afforded to a community actually reside within a sociohistorical context 
(Edvards, 2005, s. 38). 

 
I sin analys av de tre förskollärarnas intervjuer har Edvards (2005) konstaterat att deras 
uppfattning av begreppet konstruktivism speglas av att de ser på lärande ur ett sociokulturellt 
perspektiv. I de tre intervjuerna som analyseras finner Edvards två huvudaspekter av 
förskollärarnas tolkning av begreppet konstruktivism: 
 
Social aspekt 

• Inlärning sker i interaktion med jämnåriga barn och med vuxna. 
• Lärande och utveckling stöds i den proximala utvecklingszonen av vuxna. 

 
Kulturell aspekt 

• Lärande sker i den dagliga verksamheten i barnets miljö. 
• Inlärning sker genom barnets deltagande i samhällslivet och dess verksamhet. 
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Edvards (2005) resultat visar att konstruktivism förklaras av de tre förskollärarna ur ett 
sociokulturellt perspektiv där den proximala utvecklingszonen, kommunikationen mellan 
människor och förhållandet till samhället är viktiga beståndsdelar av utvecklingen. Detta 
förklarades utan att relevanta begrepp kring det sociokulturella perspektivet diskuterades. 
 

Of interest is the manner in which these constructs were found to be present in the 
educators’ understandings of constructivism even where the constructs themselves where 
referred to without direct reference to the discourse relevant to sociocultural theory 
(Edvards, 2005, s. 46) 

 

Samarbetsinlärning 

 
Samarbetsinlärning är inte något nytt. Redan Sokrates undervisade genom dialog och 
interaktion mellan människor (Stensmo, 1994). Men att använda sig av relationer mellan barn 
som en tillgång i skolans undervisning har inte varit en självklarhet.  
 

Under många år har den traditionella synen på undervisning varit bunden till 
föreställningen att kunskap bäst överförs från den vuxne till barnet. […] Inom 
förmedlingspedagogiken var det barnets självständiga uppgiftslösande som var grund för 
utveckling och att göra likadant som en kamrat, eller ställa frågor och samtala om ett 
problem, uppfattades som fusk (Williams, 2006, s. 21).   

 
Detta synsätt är dock inte helt bortarbetat idag, då många elever upplever svårigheter med 
samarbetsinlärning och grupparbeten eftersom de blir bedömda individuellt. Genom att 
framhålla samarbete som arbetsform och sedan utvärdera individuella förmågor sänds det ut 
dubbla budskap. Om barnen får välja är det många som hellre arbetar självständigt än i en 
grupp. En anledning är att de inte vill få med sig barn i gruppen som inte tillför något utan 
”åker snålskjuts” med sina kamrater (Williams & Sheridan, 2006). En annan anledning som 
lyfts fram av Williams (2001) kan vara att barnen inte har lärt sig hur man för en jämlik 
kommunikation i gruppen. Williams menar att för att barn ska kunna utveckla sin förmåga att 
samarbeta och samlära utifrån målen i läroplanen, är det viktigt att barn inte bara ges 
möjlighet att samarbeta i förskolan, på fritidshemmet och skolan. Samarbetet bör också sättas 
i ett sammanhang med tydliga ramar för hur samarbetet ska gå till. 
 

Kontexten, sammanhanget, kan betraktas som socialt konstruerat och varje skolklass eller 
barngrupp har ur detta perspektiv sin egen kultur där man lägger vikt vid olika regler och 
rutiner vilka blir synliga då barn praktiserar dem i sin vardag. Genom att observera och 
analysera barns återkommande vardagliga verksamhet i förskola, skola och på fritidshem 
går det att förstå vad barn lär av varandra, vad de förmedlar till varandra av värden, 
demokrati och att kunna ta någon annans perspektiv och på vilket sätt det är relaterat till sitt 
sammanhang (Williams, 2001, s. 52-53). 

  
I dagens styrdokument och läroplaner kan man se en ökad medvetenhet om vikten av att barn 
lär av varandra. Här kopplas samverkan i huvudsak dock till att fostra barnen till 
demokratiska och sociala samhällsmedborgare. ”Skolan har i uppdrag att överföra 
grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem att för 
att leva och verka i samhället” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 5). Vidare skriver man att: 
”Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 
utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar 
av helheten” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6). 
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Att pedagogen gör barnen medvetna om lärande genom samarbete är viktigt eftersom barns 
medvetande om samarbete leder till ökad förståelse för lärandet och ger barnen ett kritiskt 
tänkande (Waite & Davis 2006). Doverborg och Pramling Samuelsson  (2000) menar att det 
är pedagogens uppgift att möta och utmana barnens tankevärld. Barn lär sig av att vara aktivt 
engagerade. ”Barn som vistas i en miljö som erbjuder tankemässiga utmaningar, utvecklas 
och skapar förutsättningar för lärande på ett helt annat sätt än barn som inte levt i denna form 
av miljö” (Doverbord & Pramling Samuelsson, 2000, s. 15). En förutsättning för barns 
engagemang är att de känner delaktighet och har möjlighet att påverka sin miljö (Williams & 
Sheridan, 2006). Detta kan kopplas till läroplanens mål att skolan ska sträva efter att eleverna 
”successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 13).  

Pedagogiska modeller för kamratsamverkan 

Det finns olika pedagogiska modeller som har vuxit fram under det övergripande begreppet 
kamratsamverkan. Williams (2001) beskriver tre olika former av kamratsamverkan. På 
engelska benämns dessa former som; peer tutoring, cooperative lerarning och peer 
collaboration.  
 
Peer tutoring definieras som en situation där barn instruerar och tränar ett annat barn inom ett 
område där det första barnet är expert och det andra novis. Den teoretiska grunden återfinns i 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. ”Formen för peer tutoring skulle kunna 
beskrivas utifrån perspektivet mästare – lärling, som replikerar den traditionella lärare – elev 
relationen där en lärare förmedlar sitt kunnande till ett barn” (Williams, 2001, s. 44). En stor 
skillnad är att i peer tutoring är läraren ett barn och inte en vuxen. Även om ett barn är äldre 
än ett annat kan det inte besitta samma grad av auktoritet som en vuxen. Barnet har inte heller 
någon förvärvad kunskap att undervisa. Kunskapsklyftan är också mindre mellan två barn än 
mellan en vuxen och ett barn. 
 

Man kan få intrycket av att modellen innebär att det endast är det mer kunniga barnet som 
överför kunskap till novisen, istället för att båda skapar ny förståelse genom att undervisa, 
fråga och utmana varandra. När två barn inträder i en relation där ett barn skall lära ett 
annat barn, blir det dock möjligt att utveckla nya tankemönster, därför att varje dialog med 
en kamrat handlar, relativt sett, om samarbete och ett icke autoritärt utbyte av idéer 
(Williams, 2001, s. 45). 

 
En situation där ett barn lär ett barn blir friare för den undervisade än om läraren hade varit en 
vuxen. Vill barnet inte längre vara med kan det gå därifrån, tillskillnad om det varit en 
situation där en vuxen lärare skulle lära barnet något. Barnet måste då, i skolsammanhang, 
stanna kvar tills läraren ger barnet tillåtelse att gå. Vid peer tutoring är det viktigt att läraren 
gör barnen medvetna om att lärande inte sker endast då det är tyst i klassrummet utan att 
”samtal och diskussion i klassrummet, förskolan och fritidshemmet och på raster är 
betydelsefulla eftersom det sker något i dialogen mellan människor” (Williams, 2001, s. 45). 
Tidigare forskning visar att peer tutoring som används under en längre tid och i en miljö där 
läraren vet hur det används skapar många fördelar. Bland annat stärks barns självförtroende, 
barnens motivation ökar och barnens förmåga att handla, inte bara för sitt eget bästa, utan på 
ett sätt som är till fördel för att alla i gruppen skall lära sig (Williams, 2001). 
 
Cooperativ learning är ett samlingsbegrepp för ordnat elevsamarbete i grupp. 
Innehållsmässigt och metodiskt skiljer sig cooperative learning från peer tutoring. Barnen 
delas in i små grupper med fyra till fem barn i varje grupp och grupperna är blandade på 
sådant sätt att barnens förmågor varierar. Läraren presenterar ett problem som barnen sedan i 



 

 12 

gruppen gemensamt skall komma fram till en lösning på (Williams, 2001). Ett exempel är 
Äventyrspedagogiken som är utvecklad av Furmark (2008) vid Luleå tekniska universitet. 
Furmark har blivit inspirerad av bland annat den amerikanska forskaren Elisabeth Coen. Ett 
annat exempel är Complex instruction som är utarbetad av just Elisabeth Coen (Williams, 
2001). Här är grundprinciperna att undervisningen ska utgå från och vara styrd av barnen och 
att barnen ska lära varandra. Lärarens funktion är handledande. ”Barnen förväntas hjälpa 
varandra, diskutera och argumentera med varandra. De ska också bli uppmärksamma på vad 
kamraten inte kan, för att därigenom kunna bidra med egen kunskap för att fylla de eventuella 
kunskapsluckor som kamraten har” (Williams, 2001, s. 46). När barn arbetar tillsammans med 
problemlösning där olika slags kunskaper och färdigheter efterfrågas kan de lära sig att 
använda varandra som en resurs så att olikheter blir tillgångar. Genom det kan cooperativ 
learning kopplas till fenomenografin. Uppgifterna ska vara komplexa och ha flera möjliga 
svar. Barnen får fria händer att lösa problemet och redovisa lösningen. Uppgifterna ska 
uppmuntra barnen till olika sätt att lära, till exempel genom drama och bild.  
 

Barnen ska bli medvetna om vilka ansvarsområden som finns i en grupp, därför bygger 
modellen på att varje medlem ha ansvar för en del av arbetet, exempelvis som samordnare, 
sekreterare, materialansvarig, medlare och redovisningsansvarig. Rollerna byts så att alla 
till slut har prövat alla funktioner (Williams, 2001). 

 
Cooperativ learning bygger på gruppens solidaritet och den motivation som förhoppningsvis 
skapas. Man antar att barnen vill göra sitt bästa för gruppen och att barnets arbetsinsats ska 
vara till fördel både för sig själv som enskild medlem och för gruppen. Både individuella och 
kollektiva insatser för gruppen ska stimuleras genom att möta ett problem på det här sättet 
(Williams, 2001).  
 
I modellen peer collaboration arbetar barn tillsammans för att lösa uppgifter som ingen av 
dem tidigare kunde och det skiljer sig från peer tutoring på det sättet att barnen börjar på 
ungefär samma kunskapsnivå. ”Peer collaboration som teknik har sina rötter i experimentell 
utvecklingspsykologi snarare än i undervisningsforskning, och vilar på Jean Piagets teorier” 
(Williams, 2001). Genom peer collaboration måste barnen kommunicera för att kunna lösa 
problemet och detta stimulerar det upptäckande lärandet. När barn arbetar individuellt kan de 
lätt känna sig inkompetenta men när ett barn arbetar tillsammans med ett barn som kan 
ungefär lika mycket blir otillräckligheten i hans eller hennes kunskaper inte så nedslående och 
upptäckandets utmaningar blir större. Barnet får respons på sina tankar och idéer och det nya 
som barnet lär sig kan användas i andra sammanhang där barnet arbetar självständigt 
(Williams, 2001). 
 

Genom att låta barn arbeta i mindre grupper eller par menar vissa forskare att social 
interaktion mellan jämbördiga ofrånkomligt leder till oenighet som försätter deltagarna i en 
social och kognitiv konflikt. Dessa oenigheter ger då andra erfarenheter, så som att barnet 
blir medvetet om att det finns andra åsikter än de egna. Barnet omprövar sina egna 
uppfattningar och idéer för att andra skall se värdet i dem (Williams, 2001, s. 48). 

 
Det är alltså både kognitiva och sociala fördelar med att barn lär av varandra. Kognitiva 
genom att barnet får ompröva sina egna uppfattningar i samarbetet och sociala genom att 
barnet förbättrar sin kommunikativa förmåga och får en ökad förmåga att se på saker ur 
andras perspektiv (Williams, 2001).  
 
På ett förenklat sätt kan skillnaderna mellan de olika formerna av samarbete beskrivas på 
följande sätt: I peer tutoring är ett barn experten och de andra noviser inom det område som 
barnen ska lära sig. I cooperative learning består barngruppen av individer med olika 



 

 13 

förkunskaper om det problem som gruppen ska lösa. I peer collaboration är alla barn 
nybörjare inför den aktuella uppgift de tillsammans ska lösa. Närvaron av vuxna ska inte 
ersättas men samarbete mellan barn kan ge fler tillfällen för kunskaps- och personutveckling. 
”När de tre synsätten kombineras leder de till en begreppslig grund för planering av 
kamratsamverkan i utbildningssammanhang” (Williams, 2001, s. 50). 

 

Forskning om lärande och miljö 

 
Miljöns betydelse har ofta undervärderats menar Hundeide (2003). Miljön sätter gränser för 
vad som kan ske och miljön kan också inbjuda till en viss verksamhet. Björklind (2005) 
beskriver i sin forskningsöversikt samspelet mellan barns lärande och den fysiska miljön i 
förskola, fritidshem och grundskola med angränsande utemiljöer. Lärandet omfattar både det 
formella och det informella lärandet och här inkluderas också lek. ”Lärande äger inte rum på 
en speciell plats och tid utan hela tiden i både formella (t.ex. förskola, skola och fritidshem) 
och informella lärandemiljöer (t.ex. i utemiljöer)” (Björklind, 2005, s. 169). Hennes slutsatser 
är att den fysiska miljön skapar både förutsättningar och hinder för lek och lärande. Både rum 
för lärande och för lek bör vara utformade som en verkstad, med avgränsade hörnor för olika 
områden. ”Elever behöver miljöer som inspirerar till olika typer av praktiska verksamheter 
och handlingar” (Björklind, 2005, s. 169).  Lokaler som inte ursprungligen är avsedda för 
verksamheten så som den ser ut idag har visat sig vara till hinder. Miljön bör vara 
självinstruerande så att barnen inte alltid behöver be om hjälp. Det bör finnas avskiljda rum 
där barn kan leka ostört och det bör också finnas rum för rörelse och grovmotoriska aktiviteter. 
Barn behöver tillgång till löst material så som kuddar, filtar, stolar och madrasser så att barnen 
själva kan anpassa miljön så att den passar deras lek. Detta gäller även utomhus där barnen 
behöver material att leka med och bygga av. ”Små bräder och plankbitar, stenar och pinnar 
uppmanade barnen till samspel med miljön” (Björklind, 2005, s. 196).    
 
Thorell (1998) beskriver att olika barn behöver olika utrymme när de leker. Pojkar behöver 
överlag större utrymme eftersom deras lekar är mer rörliga och de rör sig också över ett större 
område. Typiska ”flickaktiviteter” äger rum i en soffa, runt ett bord, vid ett dockskåp eller 
bakom ett draperi. Lekar där både pojkar och flickor leker tillsammans äger oftast rum i till 
exempel ett samlingsrum. Barn kan också skapa privata lekar mitt i en situation där flera barn 
leker tillsammans.  
 

One example is a boy and a girl´s co-construction of family play with playmobile figures 
within the context of a group of children playing with playmobile (Thorell, 1998, s. 80).  

 

Forskning om samlärande 

 
Forskning om hur barn lär varandra och om barns samarbete har inriktats på hur barnet 
fungerar i en grupp. Det sociala samspelet har setts som en bakgrund för individuella 
aktiviteter och prestationer, inte som fokus för forskningen i sig. Under senare år har 
forskningen tagit en annan vändning där interaktionen mellan barnen i en grupp är av 
väsentligt större intresse när man studerar hur barn lär sig (Williams, 2001).  
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Williams (2001) har gjort fyra studier för att undersöka hur barn lär varandra. Första studiens 
syfte var att ta reda på vilken effekt ett försök med direkt påverkan av kommunikations- och 
samspelsförmåga i tre olika barngrupper på samma förskola. Barnen delades in i olika grupper 
utifrån sin kommunikativa förmåga. Tysta barn i en grupp, mer verbala i en den andra 
gruppen och mycket verbala och kommunicerande barn i den tredje. William konstaterar att 
gruppindelningen, som pedagogen gör i syfte att få de tysta barnen att bli mer språkligt aktiva, 
inte leder till det tänkta målet. Barnen följer invanda mönster. De tysta barnen får större 
utrymme i den lilla gruppen men de tar inte för sig eftersom de är vana att hålla sig i 
bakgrunden. De får inte den hjälp de skulle behöva i en sådan situation vare sig av pedagogen 
eller av försigkomna kamrater. Den mycket verbala och kommunikativa gruppen lär sig att ta 
för sig mer eftersom de också får större utrymme i den lilla gruppen.  
 
I den andra studien undersöker Williams (2001) genom intervjuer hur barn i en åldersblandad 
klass (7-9 år) uttrycker sig när de ska lära en kamrat något och vad samarbete är för dem.  
Resultatet visar att barnen i studien är medvetna om att de kan lära sina kamrater och också 
lära sig själva av kamrater. I en situation när ett barn ska lära ett annat barn något varierar de i 
rollen som lärare och lärande. Att ett yngre barn lär ett äldre är inte naturligt för barnen i 
undersökningen. Barnen i studien förutsätter att det är det äldre barnet som lär det yngre 
något. Barnen uttrycker att de i sin roll som lärare måste organisera lärande situationer och 
uppmuntra sin elev och att eleven måste vara aktiv för att kunna lära sig. Samarbete innebär 
för barnen att göra något tillsammans och de nämner inte lärar- respektive läranderollen. När 
barnen berättar om vad de kan lära av en kamrat fokuserar de på variation, mångfald, 
kommunikation och interaktion.  
 

Att vara i en grupp med barn i olika åldrar bidrar till att lära nya saker av varandra. 
Kamraterna kan hjälpa varandra i konfliktsituationer såväl som i intellektuella spörsmål. 
Barnen ser varandra som resurser där olika situationer bidrar till att de blir delaktiga i såväl 
skolans som den rådande kamratkulturen (Williams, 2001, s. 25).  

 
Den tredje studien syftar till att beskriva barns medvetenhet om vad det innebär att lära en 
kamrat spelet Kinaschack. Här tolkades barnens spontana handlingar och hur de verbalt 
uttrycker sig när de lär kamraten spelet. Fyra barn genomför uppgiften att lära sin kamrat 
spelet. Barnen visar på olika mål i sitt agerande. För ett barn handlar det om att vinna spelet 
och för ett annat om att lära sin kamrat spelet. Situationen gör att barnen försätts i ett dilemma 
vilket gör det svårare att se kamratens perspektiv eftersom de måste gå ifrån den naturliga 
rollen i ett spel, nämligen att vinna. Ur det perspektivet blir barnen motspelare snarare än 
medspelare. Trots det visar barnen en medvetenhet att fortsätta att lära kamraten tills denne 
visar att hon eller han kan spelet. Resultaten visar att ”barn på ett naturligt sätt kan lära 
varandra genom att tala och visa, och genom att variera de exempel de tar upp” (Williams, 
2001, s. 26). 
 
Syftet med den fjärde studien var att undersöka vad barn lär av varandra i förskolan genom att 
analysera situationer som belyser det informella och spontana lärandet som sker i barns 
handlingar och i deras kommunikation. Resultatet visar att vardagliga aktiviteter och rutiner är 
viktiga när barn lär spontant av varandra. Det handlar om att lära sig hur man beter sig i vissa 
situationer, till exempel samlingen och hur de ska få tillträde i kamratgruppen. I förskolan lär 
sig barnen att dela sin tillvaro med andra barn och lär sig att imitera sina kamrater.  
 
Det som förenar de här fyra studierna är att det övergripande syftet är att belysa barns 
samlärande i olika situationer. Sammanfattningsvis har Williams (2001) kommit fram till att 
barn lär av varandra oavsett ålder och kön och i olika sammanhang. Barn pendlar mellan olika 
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roller beroende av erfarenhet och kunskap och de räknar med kamrater som en hjälp till 
kunskap. Förskola, skola och fritidshem är mötesplatser där relationer mellan barnen befästs 
och förändras. När grupper av barn träffas uppstår kamratrelationer och de är bidragande och 
kanske också nödvändiga för att barn ska få en förståelse av ”rättvisa, självvärdering, 
benägenhet att dela med sig, bemästrande av symboliskt tänkande, rolltagande, förmåga att 
kommunicera och utvecklande av kreativt och kritiskt tänkande” (Williams, 2001, s. 67). 
Williams menar att det mellan barn ständigt uppstår situationer där de samspelar och 
kommunicerar med varandra. I de sociala interaktionerna uppstår konflikter mellan barnen 
och det är inte alltid av ondo. Barn måste inte alltid göra något tillsammans utan när barnen 
är tillsammans lär de av varandra genom att härma, iaktta, lyssna och imitera. Williams menar 
att för att barn i förskola och skola ska kunna samarbeta och lära av varandra måste det finnas 
förutsättningar för det. Pedagogens inställning till och förståelse av samarbetsinlärning är 
avgörande för detta. Det handlar om hur de utformar verksamheten till exempel hur de delar 
in barnen i grupper, hur lokalerna är utformade och vilken tid de avsätter för barnen att 
interagera.  
 

För att skapa goda förutsättningar, för samlärande och för att ett jämlikt lärande ska uppnås 
mellan barn är det viktigt att veta vad som karaktäriserar gott samarbete, känna till 
samarbetets natur och vilka komponenter som utgör essensen i ett samarbete. […] I ett 
samspel mellan barn bör det finnas ett konstruktivt beroende, vilket här betyder att barnen 
ska uppfatta att de är beroende av varandras insatser för att gruppen ska lyckas med sin 
uppgift. Barnen ska uppleva en fysisk närhet till varandra. Samarbete ska alltså ske ’ansikte 
mot ansikte’, vilket innebär att barn bör arbeta tillsammans i små grupper som träffas 
regelbundet. Vidare behöver barn utveckla och ha kunskap om social kompetens, alltså vad 
som är karaktäristiskt för hög kvalitet i interaktionen mellan människor (Williams, 2001, s. 
70-71) 

 
Williams (2001) menar att barn inom förskola, skola och fritidshem skapar egna 
kamratkulturer beroende av vilka rutiner som finns och vilka aktiviteter som förekommer. 
Barn har olika kompetenser beroende på vilket innehåll som fokuseras och det är inte 
självklart att det är det äldre barnet som har störst kompetens. Faktorer som ålder, kön, 
kompetens och olika former för barns samspel påverkar varandra. Därför menar Williams att 
vuxennärvaron är nödvändig och att det också är viktigt att pedagogerna i verksamheten 
möter barn på många olika sätt och är medvetna om de mönster och värderingar som både 
barn och vuxna lär varandra. 
 
 

Forskning och litteratur om samlärande och lek 

 
Det finns många anledningar till att leken är viktig för den pedagogiska verksamheten menar 
Lillemyr (2002). En anledning är att leken ger tillfällen för pedagogen att observera barnen 
och genom det kan lära sig mycket om barnen och det som leken representerar. En annan 
anledning är att barnen i leken gör erfarenheter. De utforskar och prövar och använder 
fantasin på ett sådant sätt att de lär känna sig själva och utvecklar självtillit. De får erfarenhet 
av att klara utmaningar och övar sig i att kommunicera och förhålla sig till andra. Ännu en 
anledning är att barnen socialiseras genom leken. ”Samtidigt som den utgör en arena för 
socialisation förbereder den barnen för utveckling och socialisation” (Lillemyr, 2002, s. 41).  
 
Leken är barnets uttrycksform och en källa till lärdom om människor och saker (Pramling 
1993). Vygotsjikj framhöll lekens betydelse för barns förmåga att utveckla sociala färdigheter 
(Lillemyr, 2002; Imsen 2000). Genom erfarenheter i leken börjar barn kunna hantera många 
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grundläggande fysiska, sociala och interaktuella färdigheter och begrepp. Samspelet i leken 
utvecklar barnen inom alla områden till exempel socialt och kognitivt. Lillemyr menar att 
barn med socio-emotionella problem kan utveckla sina sociala färdigheter genom leken. I 
leken utvecklas även barnens empati genom att barnen kan spela ut sina känslor tillsammans 
med andra och leva sig in i andras situation. Lillemyr anser att detta kan ge goda 
förutsättningar för lärandet under de första skolåren. Pramling (1993) menar att för att bli 
delaktig i lek krävs två oberoende men besläktade aspekter; social interaktion och vänskap. 
Ett barn som har lätt att ta sig in i en lek är känslig för den sociala kommunikationen. 
Vänskap innebär att barnet har ett annat barn som det söker sig till för att leka och som det 
trivs med. I leken utvecklas alltså sociala färdigheter samtidigt som de sociala färdigheterna 
krävs för att kunna bli delaktig i leken. Pramling, som utgår från ett fenomenografiskt 
perspektiv, påvisar riktlinjer för hur personalen kan stödja barns lek för att leken ska utvecklas 
och barns lärande stimuleras. Bland annat: 
 

• Observera leken, för att studera utveckling och barnens olika intressen. 
• Ta vara på tillfällen för att utveckla leken, t ex genom att ta fram olika material och 

föreslå nya idéer. Ge barnen ord för deras handlingar och uppmuntra dem att 
reflektera över sin lek. 

• Undvika att kretsa kring barnen och dra uppmärksamhet mot något annat när 
barnen leker självständigt. 

• Undvika att avbryta barnens lek. 
• Låta barnen förstå att du är intresserad av vad de leker. 
• Ge barnen hjälp när de behöver det. 

 
Lillemyr (2002) beskriver något som han kallar en helpedagogisk förståelse av leken. Här 
kommer jag att beskriva det i en förkortad version. 
 

• Leken är motiverande inifrån. Ofta är leken förknippad med spänning och 
lustkänsla och har därför en stark lockelse för barn. Därmed kan leken vara en 
viktig förutsättning för lärande och också verka motiverande för aktiviten. 

• I leken åsidosätter barnen verkligheten. De bortser från sin egen person och det ger 
frihet och möjlighet att använda fantasi, skapande förmåga och egna 
förutsättningar. Verklighetens krav gäller inte. Detta ger leken trygghet och barnen 
vågar mer i lek än i aktiviteter där de bedöms efter vad de klarar av. Leken ger 
barnen möjlighet att uttrycka sig utifrån sina egna förutsättningar. 

• Leken är den inre basen för kontroll. Barnen har själva en viss kontroll över vad 
som sker. Barnen tar initiativ, sätter gränser och deltar aktivt i sin egen roll och 
funktionen i leken.  

• Samspel och kommunikation. Barn uppfattar signalen att det är en lek och går in 
med samspels- och lekfärdigheter. Att vara med i en lek innebär att barnet måste 
kunna kommunicera på flera olika plan. De måste känna igen vad som är en lek och 
kunna förstå samspelets regler. De måste kunna identifiera sig med temat och 
kunna utveckla det tillsammans med de andra. 

 
Lillemyr (2002) menar att de fyra dimensionerna ovan griper in i varandra och är varandras 
förutsättningar men att dessa dimentioner inte ska uppfattas som någon definition av lek utan 
mer en bred ram för att förstå leken. Men barnens eget perspektiv på lek, att det är roligt att 
leka, får inte glömmas bort. ”Mest roligt tycks barn ha i olika former av fri lek, där de själva 
bestämmer ramarna, innehållet och processen, samt sammanhanget kring leken” (Lillemyr, 
2002, s. 50). 
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Det finns olika uppfattningar kring varför lek är viktig för barns lärande. Lillemyr (2002) 
förklarar att forskning visar att lek är viktigt för barn i åldrarna 0-12 år och kanske allra 
viktigast för barn mellan fem och nio år. ”Det är i den åldern leken är betydelsefull eftersom 
de flesta barn använder en stor del av sin tid till att leka. Men framför allt är den viktig på 
grund av det egenvärde den har för barn, och för att den har en grundläggande betydelse för 
barns lärande och utveckling” (Lillemyr, 2002, s. 43). 
 
Thorells (1998) forskning kring barns sätt att kommunicera i lek visar på att barn genom leken 
bearbeta olika händelser och att de kommunicerar på olika sätt beroende på vilken sorts lek de 
leker. I en rollek använder sig barnen av olika röstlägen och olika sätt att tala beroende på 
vilken roll de har och om de är i leken eller talar om leken. De använder också olika röster 
beroende på vilken roll de har. Ett barn som har en roll med låg status, till exempel ett barn, 
tilltalar ett barn med en roll med hög status, till exempel läkare, på ett sätt medan ”läkaren” 
tilltalar ”barnet” på ett annat sätt. I leken parodierar barnen vuxenvärlden och på det här sättet 
lär de sig handskas med vuxenauktoritet.   
 
Vygotskij lade stor vikt vid att barn i leken uppnår en inre mening, genom att handlingen är 
underordnad tanken (Imsen, 2000). I leken är barnen alltid ett huvud högre än sig själv och 
barnet skapar sin närmaste utvecklingszon. Vygotskij menade att fantasi och upplevelser är 
viktigt för att barnet ska förstå verkligheten. ”De upplevelsemässiga sidorna av erfarenheterna 
fördjupar barns verklighet. Detta blir särskilt viktigt som grundval för leken, bland annat för 
att upplevelserna väcker fantasin” (Lillemyr, 2002, s. 149). 
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Metod 
 
Under den här huvudrubriken kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga i mitt arbete 
med uppsatsen. Metoddelen är uppdelad i sex underrubriker; kvalitativa intervjuer, etiska 
ställningstaganden, reliabilitet och validitet, urval och intervjupersoner, material och procedur 
och till sist bearbetning av insamlat material.  
 

Kvalitativa intervjuer 

 
Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer som metod i inhämtandet av empiriskt material. 
Den kvalitativa intervjun har en unik förmåga att komma åt och beskriva intervjupersonens 
livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009) och på detta stöder jag mitt val av metod i min 
empiriska studie, eftersom syftet är att ta reda på fritidspedagogernas uppfattning om barns 
samlärande samt hur detta påverkar deras utformning av verksamheten. ”Den kvalitativa 
intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till människors upplevelse 
av den levda världen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 45).  
  
Som intervjuare registrerar och tolkar jag det som sägs och på vilket sätt det sägs och därför 
menar Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2005) att det är viktigt att den som intervjuar 
har god kännedom om och är väl insatt i intervjuämnet. Målet med den kvalitativa 
forskningen är att få nyanserade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld och intervjuaren 
ska uppmana intervjupersonen att så exakt som möjligt beskriva vad hon upplever och känner 
och hur hon handlar. Intervjuerna i denna undersökning fokuserar mot forskningsämnet 
genom öppna frågor och är inte strängt strukturerad. ”Intervjuaren leder den intervjuade till 
vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman” (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 46). Enligt Trosts (2005) rekommendationer har frågorna utformats i en intervjuguide 
som tar upp ämnesoråden som knyter an till syftet med intervjun. Kvale och Brinkmann 
(2009) beskriver att intervjun oftast skrivs ut och att det är den utskrivna texten och 
bandinspelningen som blir föremål för analys. Bearbetningen av det insamlade materialet 
kommer att beskrivas ytterligare under egen rubrik. 
 

Etiska ställningstaganden 

 
Intervjuforskning är genomsyrad av etiska och moraliska frågor. ”Den mänskliga 
interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen, och den kunskap som produceras genom 
en intervjuundersökning påverkar vår förståelse av människors villkor” (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 77-78). Redan i planeringsstadiet hade jag etiska aspekter i bakhuvudet när jag 
formulerade syfte och frågor. Frågorna fick på intet sätt kränka mina informanter genom att 
inkräkta på deras integritet. Deltagarna informerades tydligt om studiens syfte och att 
inspelningar och intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att privata data 
som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 
2009). Intervjupersonerna kommer inte att nämnas vid namn, kön och ålder och inte heller 
namnet på de skolor där de är verksamma. Detta anser jag inte heller är relevant för studiens 
syfte. Inspelningarna tillhör bara mig och raderas direkt efter transkriptionen. Transkriptionen 
tillhör också mig och kommer inte att finnas med i rapporten. 
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Reliabilitet och validitet  

 
Reliabilitet förklaras av Kvale och Brinkmann (2009) som konsistensen och tillförlitligheten i 
en rapport. Trost (2005) menar att det kan tyckas en aning egendomligt att tala om reliabilitet 
eller tillförlitlighet vid kvalitativa studier. Här mäts inte kvantitet och det går inte att ange 
värden på variabler för varje enhet. Trost menar att i kvalitativa studier är det just 
förändringar man är intresserad av. Eftersom människan är en deltagare och aktör blir inte 
svaren på frågor som ställs lika varje gång. ”Vi gör alltfort nya erfarenheter och möter nya 
situationer, vår föreställningsvärld förändras successivt vilket allt innebär att bakgrunden för 
ett svar på en fråga hela tiden förändras” (Trost, 2005, s. 112). Patel och Davidson (1994) 
menar att när det inte går att få ett mått på reliabiliteten ska det utredas om undersökningen är 
tillförlitlig på andra sätt. Patel och Davidson anser att ett sätt att säkra reliabiliteten är att spela 
in intervjuerna så att de kan gås igenom många gånger för att försäkra att allt uppfattats på rätt 
sätt. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att i en metodisk positivistisk ansats avgränsas validitet 
till det som går att mäta. På det sättet skulle en kvalitativ intervju vara ogiltig om den inte 
resulterar i siffror. Inom samhällsvetenskap handlar validitet om huruvida en metod 
undersöker vad den påstår sig undersöka. ”Inom denna vidare föreställning om validitet kan 
kvalitativ forskning i princip leda till valid vetenskaplig kunskap” (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 264). Kvale och Brinkmann (2009) påvisar att en vanlig kritik mot trovärdigheten i 
forskningsintervjuer är att deras resultat är ogiltiga på grund av att intervjupersonernas 
redovisningar kan vara falska. 
 

Urval och Intervjupersoner 

 
Mina intervjupersoner, informanter, är fyra fritidspedagoger som arbetar på fyra olika 
fritidshem i samma kommun i Norrbotten. Jag valde fritidspedagoger som är verksamma på 
olika fritidshem för att få en bredd på undersökningen och stöder mitt val på det Trost (2005) 
skriver att det är olikheter och skillnader som eftersöks i kvalitativa intervjuer.  Eftersom jag 
under mina Vfu-perioder kommit i kontakt med fritidspedagoger från flera olika fritidshem 
där verksamheten delvis ser olika ut beroende på barngruppers sammansättning och storlek, 
gjorde jag mitt urval med utgångspunkt från dessa erfarenheter. De fritidspedagoger jag 
intervjuat är följande: 
 
Fritidspedagog 1 (F1) har varit verksam fritidspedagog i ungefär 10 år. Arbetar på ett 
fritidshem med barn från förskoleklassen till skolår 3. 
 
Fritidspedagog 2 (F2) har också varit verksam i ungefär 10 år. Arbetar på ett fritidshem med 
barn från förskoleklassen till skolår 5. 
 
Fritidspedagog 3 (F3) har varit verksam i 13 år och arbetar på ett fritidshem med barn från 
förskoleklassen och skolår 1. 
 
Fritidspedagog 4 (F4) har varit verksam i ungefär 30 år och arbetar på ett fritidshem med barn 
från skolår 2 till skolår 4. 
 
Att intervjustudien omfattade endast fyra intervjuer kan tyckas vara i minsta laget men jag vill 
här motivera motsatsen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att i vanliga intervjustudier 
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brukar antalet intervjuer ligga kring 15 +/- 10. Med det i bakhuvudet ligger mitt antal på fyra 
intervjuer något i underkant. Kvale och Brinkmann skriver dock att det är svårt att svara på 
exakt hur många intervjuer som behövs för att göra en bra intervjustudie. ”Intervjua så många 
personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
129). Kvale och Brinkmann rekommenderar att man genomför intervjuer tills man når en 
mättnad där ytterligare intervjuer inte kan tillföra mer kunskap. Då jag genomfört fyra 
intervjuer och fått likartade svar från alla mina informanter avbröt jag. Jag styrker detta beslut 
ytterligare genom att än en gång hänvisa till Kvale och Brinkmann som skriver att en 
intervjustudie med få intervjuer gör det insamlade materialet mer lätthanterligt och att mer tid 
kan läggas på att ingående tolka intervjuerna. I detta instämmer Trost: ”Med många intervjuer 
bli materialet ohanterligt och kanske mäktar man inte att få en överblick och samtidigt se alla 
viktiga detaljer som förenar eller skiljer” (Trost, 2005, s. 123).  
 

Material och procedur 

 
Efter att jag satt mig in i litteratur som anknyter till mitt syfte samt kring insamlandet av 
empiriskt material började förberedelserna för intervjuerna. Jag förberedde intervjufrågorna 
(Bilaga 1) som skulle fungera som en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005). 
Därefter tog jag kontakt med fritidspedagogerna och frågade om de ville vara med i min 
intervjustudie. Två av fritidspedagogerna kontaktades via e-post, en via telefon och den fjärde 
vid ett personligt möte. Vid kontakten informerades de tillfrågade om undersökningens syfte 
och vilka områden frågorna skulle röra sig kring (Bilaga 2). Från två av informanterna fick 
jag via e-post samtycke till intervjuer efter någon dag och två informanter samtyckte direkt 
vid samtalet. Vi bestämde tid och plats för intervjuerna. 
 
Intervjuerna genomfördes på fritidspedagogernas arbetsplatser i två fall, en intervju 
genomfördes i fritidspedagogens bostad och en intervju i ett arbetsrum i en annan byggnad. 
Alla platserna valdes av fritidspedagogerna själva.  Trost (2005) pekar på vikten av att den 
intervjuade känner sig trygg på platsen för intervjun och att man måste kunna sitta ostörda och 
att de med fördel själva kan få välja plats för intervjun. Eftersom jag gjort arbetet själv har jag 
också gjort intervjuerna själv. Trost (2005) menar att det kan vara bra ur den intervjuades 
synvinkel eftersom den intervjuade kan känna sig i underläge om det är två personer som 
intervjuar. 
 
Vid intervjutillfället inledde jag med att förklara att den information som framkommer är 
konfidentiell och frågade om det gick bra att jag spelade in intervjun. Alla informanter 
samtyckte. Jag valde att använda mig av en digital röstinspelare under intervjuerna för att få 
frihet att koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) 
skriver att ljudbandspelare har varit den vanligaste formen för att registrera intervjuer. Att ha 
intervjun inspelad ger också fördelen att intervjun kan spelas upp gång på gång till exempel 
för att höra olika tonfall och ordval (Trost, 2005). En nackdel som Trost tar upp är att 
intervjupersonen kan känna sig obekväm med att bli inspelade och kan bli hämmade vid 
intervjun.  
 
Själva frågorna inledde jag med att låta fritidspedagogen berätta kort om sig själv och sin 
yrkesverksamma bana för att få igång samtalet så som Kvale och Brinkmann (2009) 
rekommenderar. Vartefter intervjun fortgick lät jag den intervjuade styra ordningen på 
frågorna. Trost (2005) menar att ”frågorna ska komma som följder av svaren och det kan 
mycket väl innebära att ett svar var ett svar på en helt annan fråga än den jag tänkt mig” 
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(Trost, 2005, s. 51). Trost menar att jag som intervjuare då bör fortsätta på den tråden. Den 
intervjuades svar på mina frågor följdes upp med ”andrafrågor” (Kvale & Brinkmann, 2009) 
Intervjuerna avslutades med att jag tackade för intervjun och frågade om den intervjuade hade 
något att tillägga.   
 

Bearbetning av insamlat material 

 
Intervjuerna har transkriberats direkt efter genomförd intervju och det blev början på den 
analytiska processen. ”Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar 
sig för närmare analys; utskriften blir själv inledningen till en analytisk process” (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 196). Transkriberingen utfördes av mig själv med hjälp av 
ordbehandlingsprogrammet Word. Kvale och Brinkmann menar att forskare som skriver ut 
sina egna intervjuer i viss utsträckning har med sig sociala och emotionella aspekter från 
intervjusituationen och på det sättet redan har inlett analysen. Vid transkriptionen har jag 
oftast uteslutit nickningar, hummanden och upprepningar eftersom jag anser att det inte är 
relevant i min intervjuundersökning att ta med det. Trost (2005) rekommenderar att man 
ordagrant skriver ner sådant som är viktigt i relation till syftet och då också tar med till 
exempel pauser och skratt. Resten skriver man ner som en sammanfattning. Även det som 
verkar betydelselöst vid första anblicken kan vara till hjälp vid analysen av intervjun. I min 
intervjuanalys har jag använt mig av meningskoncentration, vilket innebär att 
intervjupersonens yttranden dras ihop till kortare formuleringar. ”Långa uttalanden pressas 
samman i kortare, där huvudinnebörden av det som sagts formuleras om i några få ord […] I 
en sådan form av meningskoncentration kan man analysera omfattande och ofta komplexa 
intervjuer genom att leta efter naturliga meningsenheter och utveckla deras huvudteman” 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221-223). Vid sammanställningen av intervjuerna under 
rubriken Resultat, har jag med många av fritidspedagogernas egna ord som citat.  
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Resultat 
 
Resultatet delas här upp i kategorier utifrån syftesfrågorna. Under kategorin 
Fritidspedagogens uppfattning av barns samlärande belyser jag intervjuns andra, fjärde och 
sjätte fråga (Bilaga 1). Under kategorin Den vuxnes roll i samlärande belyses intervjufrågorna 
3 och 5. Intervjufrågorna 9 och 10 behandlas under kategorin Fysiska miljöer och till sist, 
under kategorin Möjligheter för barns sociala möten, behandlas intervjufrågorna 7 och 8. 
Intervjupersonerna benämns som Fritidspedagog 1, 2, 3, och 4 och förkortas till F1, F2, F3 
och F4.  
 
 

Fritidspedagogens uppfattning av barns samlärande 

 
Alla de intervjuade fritidspedagogerna uttrycker att barn lär av varandra. Fritidspedagog 1 
beskriver att barnen lär genom att observera – se och lyssna – på vad kompisarna gör för att 
sedan prova själva. 
 

”De ser och hör vad andra gör. Oftast tar det ett tag innan de provar själva, kanske måste de 
observera några gånger, men så småningom och kanske i ett annat sammanhang vågar de 
själva pröva. De har lättare att ta efter jämnåriga än vuxna eftersom de har ungefär samma 
storlek och är på samma nivå. När barn busar med varandra lär de sig också. De lär sig hur 
det känns att bli knuffad och också hur hårt de själva kan ta i utan att den andra gör sig illa. 
Här lär de med kroppen” (F1) 

 
Fritidspedagog 2 anser att barnen lär sig mest av varandra i fria aktiviteter. 
 

”Att barn lär av varandra kan vara på både gott och ont. Banen tar mycket lätt efter det som 
inte är bra” (F2). 

 
Fritidspedagog 3 säger att barnen har varandra som sina förebilder och hänvisar till 
Aristoteles. Pedagogen anser att barn lär genom erfarenheter tillsammans och tränar varandra 
på att vara bra förebilder.  
 
Det kan vara svårt att sätta fingret på vad det är som gör att barn lär av varandra menar 
Fritidspedagog 4.  
 

”Barn lär sig… bara av att liksom finnas. Barn i samma ålder lär av varandra och yngre 
barn lär också av äldre. Det kan fungera som en sorts lärlingssituation ” (F4).   

 
Alla fyra poängterar leken som en viktig och central arena för lärande. 
 

”I leken ser barnen hur de andra barnen gör och sedan provar barnet själv. I leken lär man 
varandra och ser hur man ska göra när man är i en grupp” (F1). 

 
Fritidspedagog 2 menar att i klassrummet, om barnen till exempel räknar matematik, så lär de 
sig inte av varandra för att det inte går att se hur hjärnan arbetar. 
 

”I leken däremot använder barnen det verbala och tittar och lär andra att göra si eller så. 
Leken är den allra största källan till lärande. När de leker med varandra då lär de sig – 
tycker jag – mest” (F2). 
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Fritidspedagog 3 menar att leken förändras med barnens ålder. 
 

”I sexårsåldern lär sig barnen mycket genom leken för i leken får de ju verkligen vara den 
de vill vara. När de är sju år är det egot som styr och regler är viktiga. När de blir lite äldre 
vill de ’passa in i mallen’ och vara som sina kompisar. Leken ska vara en självklarhet i 
barns vardag och det är jätteviktigt att vi pedagoger behåller det som en röd tråd” (F3).  
 

Fritidspedagog 4 beskriver också barns lärande genom lek och poängterar samtidigt samtalets 
betydelse för barns samlärande. 
 
När det gäller språkets betydelse talar fritidspedagog 1 mest om att barnen lär genom att 
lyssna på varandra. Fritidspedagog 2 lyfter fram det verbala i leken. Att samtala med 
barngruppen om olika saker, till exempel hur man ska vara mot varandra, menar 
fritidspedagog 3 är en del av barns samlärande. Fritidspedagog 4 menar att språket är 
jätteviktigt och att kommunikationen är grunden för hela samvaron. Fritidspedagog 4 berättar 
att de ofta har samtal i klassrummet om olika saker och att barnen lär genom att samtala med 
varandra.  
 
Fritidspedagog 1 och 3 händelser som har anknytning till rörelse när de ger exempel på 
situationer där de sett att barn lärt sig något tillsammans. Fritidspedagog 1 berättar om hur 
barnen under idrotten observerar varandra och ser att det den andre gör ser spännande ut och 
sedan provar själva. Fritidspedagog 3 beskriver situationen i ishallen där barnen observerar 
och härmar varandra. Fritidspedagog 2 och 4 beskriver mer stillasittande aktiviteter. 
Fritidspedagog 2 beskriver situationer där barn spelar sällskaps spel och då har ett utbyte av 
varandra när de diskuterar regler. Fritidspedagog 4 berättar om hur en situation kring datorn 
kan se ut.  
 

”Det är en hel grupp barn som sitter kring datorn. Trots att det bara är ett barn som kan 
trycka på knapparna och sköta det tekniska uppstår ändå en lärandesituation när barnen 
kommunicerar via språket och alla är delaktiga” (F4).  

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan det sägas att fritidspedagogerna uppfattar att barn lär sig av varandra 
genom att observera och samspela i olika situationer. När barnen har observerat sina kamrater 
prövar de själva att göra likadant men kanske i en annan situation. Barnen har varandra som 
förebilder. Fritidspedagogerna anser att barnen lär sig mest i fria aktiviteter och då 
företrädelsevis i leken. I leken blir lärandet mer synligt eftersom barnen här använder hela 
kroppen samtidigt som de använder sitt verbala språk. Barn lär genom att samtala med 
varandra i leken och i andra situationer. 

 

Den vuxnes roll i barns samlärande 

Fritidspedagog 1,2 och 4 relaterar sin vuxenfunktion i leken när de svarar på frågan vilken roll 
den vuxne ska ha i barns samlärande. 
 

”Ja alltså min erfarenhet säger ju att man inte ska gå in för mycket om det funkar för att då 
kan man som störa leken. Man kan ju ta en lekroll och gå in i leken men det kan bli 
problem om man som vuxen vill gå ur leken eftersom barnen tycker att det är så roligt att 
det är en vuxen som är med att de bara vill fortsätta och fortsätta. Om det är en grupp barn 
som kommit igång med en lek som funkar blir det nästan så att man tassar omkring på tå 
för att inte störa. Som vuxen kan man hjälpa barnen och fungera som lots. Om det till 
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exempel är ett barn som vill vara med i en lek som redan kommit igång, kan man hjälpa 
barnet och lotsa in det i leken genom att ge det en roll som passar” (F1).  

 
Fritidspedagog 2 säger sig gärna stå vid sidan av och observera och ”sticka in” då och då som 
en handledare. 
 

”Jag tycker inte man ska gå in och bryta men finnas till hands. Den ena har en kunskap och 
den andra har en annan och så lär de sig mycket av att ge och ta i den fria leken.” (F2)  

 
Fritidspedagog 2 agerar lite olika beroende på vilken grupp av barn det är som leker och 
tycker att det är bra om barn i olika åldrar leker med varandra. 
 

”Barn är olika och vissa gånger måste jag finnas närmare för där händer det kanske blir 
konflikter. Vara lite närmare och lyssna extra. Där man vet att det fungerar tar jag ett ännu 
längre steg bakåt. Äldre barn kan lära det yngre många bra saker. När jag ser att de kan leka 
tillsammans, en som går i fyran och en som är sex år tillexempel, då kan jag gärna stänga 
dörren och vet att det fungerar. Jag ser med glädje på och vet att de lär sig så mycket bra 
saker de kan ha användning av i framtiden” (F2)  

 
Det är viktigt att ha koll på vad de gör och att det sociala samspelet fungerar menar 
Fritidspedagog 4. Barn är olika lekskickliga. Pedagogen skulle vilja ha en ”kattlucka” för att 
kunna komma in i rummet där barnen leker utan att störa men ändå finnas med.  
 

”Då kan man lyssna på vad som händer och hur leken fungerar. Är det en som styr medan 
de andra är som marionetter, eller turas de om? Det är viktigt att veta vad som händer så 
man vet att alla är delaktiga. Som vuxen ska man vara närvarande men inte för nära. Det 
går nog att tänka annorlunda med yngre barn. Äldre barn har hunnit lära sig hur det är när 
man är flera och att man inte alltid kan få som man vill. Då måste man diskutera sig fram” 
(F4) 

Fritidspedagog 3 ser sig själv som en förebild angående hur pedagogen förhåller sig i en 
situation där barn lär av och med varandra.  
 

”Det är jag som är förebilden och ska föregå med gott exempel med mina erfarenheter 
samtidigt som jag ska låta dem prova på och undersöka själva. Det ska vara en mix. Den 
vuxne ska ställa många öppna frågor till barnen så att de får tänka till själva” (F3).  

 
Fritidspedagog 3 knyter också an till leken och berättar att det är viktigt att lyssna in hur leken 
fungerar och att ställa öppna frågor. Pedagogen låter barnen berätta om leken och om 
pedagogen upplever att något inte riktigt fungerar och om något av barnen inte riktigt är med 
på noterna så försöker pedagogen uppmuntra den och kanske fråga ”Hur sa du nu?” eller ”Hur 
tänkte du …?” Fritidspedagog 3 skulle gärna vara med och leka mer. 
 

”Det är så många barn i gruppen så som fritidspedagog har man sällan tid att vara med i 
leken – tyvärr!”(F3).  

 

Sammanfattning 

När det gäller den vuxnes roll i barns samarbete kan det sammanfattas med att 
fritidspedagogerna anser att den vuxne ska vara närvarande men inte störa. Den vuxne ska 
agera som handledare och lots. Den vuxne har ansvar att se till så att alla barn är delaktiga och 
att det sociala samspelet fungerar. Fritidspedagog 3 anser dock att man bör vara mer aktiv än 
vad de andra pedagogerna anser, bland annat genom att ställa mycket öppna frågor och bidra 
med sin egen erfarenhet. 
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Fysiska miljöer 

Fritidspedagog 1 tycker att en bra miljö för barns samlärande ska vara varierad och anser att 
barn behöver små utrymmen där de kan stänga in sig och leka samtidigt som de behöver 
större ytor där de kan busa. 
 

”Barn behöver få springa och busa och testa hur det är att ramla! Du behöver få prova att 
ramla och känna hur det är om man knuffas. Att lära med hela kroppen hur mycket jag kan 
ta i” (F1).  

 
Fritidspedagog 1 anser att det ska finnas möjlighet att göra kojor och att ”bygga in sig” i 
rollekar. 

”En önskan skulle vara att ha ett målarrum där man kan duka fram material så att barnen 
kan gå dit och måla fritt om de vill. Men som det ser ut i dag är det för trångt” (F1).  

 
Fritidspedagog 2 tycker också att det är bra med små rum där barnen kan stänga dörren för om 
en vuxen kliver in i rummet hämmas leken.  
 
Fritidspedagog 3 anser att fritidspedagogen ska skapa en miljö som ser inbjudande ut för 
barnen. Små rum är bra.  
 

”Barn suktar efter små vrår där de kan söka tryggheten och lugn och ro och det är då barnet 
kan gå in i det där tredje rummet som man brukar prata om. Att man liksom glömmer tid 
och rum och att man verkligen kan slappna av och gå in i den här rollen […] och man får 
vara precis den man vill”(F3).  

 
På grund av olika omständigheter så är inte fritidsmiljön så bra just nu anser Fritidspedagog 4. 
Men fick pedagogen önska så skulle det finnas ett stort rum med några få möbler där alla 
barnen skulle kunna samlas och kanske leka någon gemensam lek. Sedan skulle det finnas 
många mindre utrymmen där barnen skulle få möjlighet att vara själva i mindre grupper. 
Pedagogen önskar sig också några olika rum med olika speciella syften, som målar rum och 
byggrum. Där skulle material kunna lämnas framme och man skulle inte behöva städa undan 
varje gång för att lokalen ska användas till något annat tidigt nästa morgon. Här skulle 
materialet finnas framme som en sorts ”självservering” för barnen så att de kan gå och bygga 
eller måla när de vill och får lust. Lokalerna ska ligga naturligt nära varandra så att personalen 
kan ha en god överblick.  
 
Alla fyra fritidspedagogerna säger att ekonomin spelar en stor roll. Det går inte att köpa in allt 
material man skulle vilja ha för det finns inte pengar till det. Däremot kan de påverka miljön 
med sin egen person. Fritidspedagog 2 berättar om vad ett barn sa när pedagogen kom som ny 
till fritidshemmet för ett par år sedan:  
 

”Barnet frågade att hur kommer det sig att det blir så mycket nytt bara för att den ny fröken 
kommer?” (F2) 

 
Fritidspedagog 3 säger sig ha stora möjligheter att påverka barnens lärandemiljö. 
 

”Jag försöker jobba med positiv förstärkning så mycket som möjligt och det påverkar den 
sociala miljön. Jag försöker utveckla verksamheten och skapa lektillfällen så att barnen kan 
utveckla sina rollekar ” (F3). 

 
Utifrån att ha läst av barnens intressen så plockar Fritidspedagog 3 fram olika material, till 
exempel en hatt att klä ut sig med och som passar i barnens lek.  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser fritidspedagogerna att miljön ska vara varierad med stora lokaler 
där alla kan samlas, rum för rörelselekar och små rum där barnen kan leka rollekar. Speciella 
rum för skapande står på flera pedagogers önskelista.  Den ekonomiska aspekten, att det inte 
finns pengar att köpa allt material man skulle vilja lyfts fram. Dock finns det möjlighet för 
den enskilda pedagogen att med små medel, kanske en hatt att klä ut sig med, förändra miljön.  

 

Möjligheter för barns sociala möten 

 
Alla fyra pedagoger avsätter mycket tid till fria aktiviteter och fri lek. Att barnen får välja 
själva vad de ska göra under tiden på fritidshemmet tycker de också är viktigt. Fritidspedagog 
1 berättar: 
 

”Barn som har haft mycket styrda saker de ska göra i skolan … så ska det inte fortsätta på 
fritids. Barnen ska kunna välja om de vill leka i bygghörnan, i dockis eller bara springa. För 
det barn som vill ha en mer styrd verksamhet ska det finnas saker att erbjuda dem. Ibland 
ordnar vi aktiviteter, till exempel pyssel, men barnen måste inte göra det om de inte vill. 
Om det inte är så att vi har en tid i gympahallen för då måste alla följa med” (F1). 

 
Ibland brukar man ha uppgifter när barnen delas in i grupper till exempel om de ska spela ett 
lagspel i gympahallen och då tänker Fritidspedagog 1 på att blanda grupperna så att inte alla 
snabba och starka är i samma lag. 
 

”Något barn kan behöva vara i en grupp där de andra är lite framåt. Det är bra att blanda 
yngre och äldre barn för att de yngsta, som kanske inte hunnit lära sig regler och teknik, kan 
lära sig av de äldre. Det fungerar som en lärlingssituation” (F1) 

 
Fritidspedagog 2 ordnar mycket plats för fri lek och motiverar det med att det är viktigt att 
barn idag tränar sin fantasi. Pedagogen anser att barn idag är dåliga på det och anser att det 
kan bero på att det är så mycket som är tillrättalagt för dem idag så att de tappar sin egen 
”go”. Fritidspedagog 2 ordnar också många skapande aktiviteter så som att måla gipsfigurer, 
sy, klippa och klistra. När barnen ska göra aktiviteter i grupper tänker Fritidspedagog 2, vid 
gruppindelningen, på att barnen ska klara av att jobba tillsammans. 
 

”Två barn som ofta hamnar i konflikt med varandra hamnar i varsin grupp. Sen brukar jag 
tänka på vem som är mer idrottslig för att få en jämn fördelning. De som är mindre bra får 
vara tillsammans med dem som är bra och på det sättet lära av varandra. De kan också 
peppa varandra. Oftast är lagen blandade med både killar och tjejer men om lagen blir 
någorlunda jämna kan det vara killarna mot tjejerna för det brukar barnen ibland önska” 
(F2). 

 
Fritidspedagog 3 menar att det är viktigt att se till barngruppen vid planeringen av 
verksamheten. Vad vill barnen göra?  
 

”Man måste alltid utgå från hur barngruppen är. I fjol lekte alla med alla och de spelade 
bandy och lekte kurragömma. I år är det rollekar och fri lek som gäller men också 
skapande” (F3).  
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Fritidspedagog 3 försöker ha ett varierat innehåll men poängterar att det är barnens fria tid och 
att man måste utgå från deras intressen och behov. För erfarenheter är det bra med blandade 
åldrar.  
 

”Jag är ju en erfarenhetsmänniska. De äldre barnen har med sig erfarenheter av lekar sedan 
tidigare och kan dela med sig av det till de yngre” (F3). 

 
Även här finns aktiviteter där barnen är i grupper och pedagogen hävdar med bestämdhet:  
 

”Aldrig vi mot dom! Alltid tre grupper! Det gagnar inte klimatet i gruppen att ställa två lag 
mot varandra. Det blir en helt annan dynamik i gruppen om det är tre lag” (F3). 

 
Grupperna delar Fritidspedagog 3 in så att barnen ska ha en kompis som de känner sig trygg 
med i gruppen samtidigt som barnen behöver lite utmaning med någon som de inte brukar 
vara med så ofta. Det ska vara blandat pojkar och flickor i grupperna. Det gäller för barnen i 
grupperna att hitta varandras olikheter och våga utvecklas som människor. Tillsammans i 
gruppen har barnen många olika förmågor. Kanske en är väldigt snabb medan en annan är bra 
på att kasta boll och det gäller att få barnen att få syn på detta och lära sig utnyttja det. En 
gång har pedagogen provat att dela in pojkar och flickor för sig och ha tjej- och killgympa. 
 

”Det trodde jag aldrig om mig själv! Det fungerade bra och de försiktiga flickorna fick 
verkligen blomma ut” (F3). 

 
Grunden för Fritidspedagog 4´s planering är också barnens intressen. ”När man kommer till 
fritids efter skolan ska man ha möjlighet att välja” (F4). Pedagogen försöker att hitta på olika 
aktiviteter men ibland finns det barn som helst gör samma sak hela tiden, till exempel spela 
bandy. Då bestämmer fritidspedagogen att nu ska alla göra en viss sak. 
 

”Om man provar något nytt så kan man upptäcka att det också är kul. Om man erbjuder 
många olika aktiviteter så ska förhoppningsvis alla kunna hitta något som är kul” (F4). 

 
Det är alltid en vuxen som styr indelningen i grupperna om det är aktiviteter där barn ska vara 
i grupper. Det är lite olika hur Fritidspedagog 4 sätter samman grupper men det kan till 
exempel vara att två som inte brukar vara med varandra så ofta kommer i samma grupp för att 
de kanske ska hitta en ny kompis. 
 

”Tjejer och killar blandas. Jag försöker också se till så att barn som brukar hamna i konflikt 
inte är i samma grupp eftersom det då blir så negativt och andra barn i gruppen kan också 
dras med” (F4)  

 

Sammanfattning 

Den fria tiden prioriteras av fritidspedagogerna. Eftersom barnens dagar har varit fyllda med 
styrda aktiviteter under skoltid anser fritidspedagogerna att tiden på fritidshemmet inte ska 
vara så styrd. Det ska dock finnas olika aktiviteter, till exempel pyssel, för det barn som 
önskar det. Verksamheten ska anpassas efter barnens behov. Ibland anordnas aktiviteter, av 
mer idrottslig karaktär, där alla ska delta. Det är bra att erbjuda barnen olika aktiviteter så att 
alla barn hittar något som tilltalar. Det är alltid den vuxne som delar in barnen i grupper, när 
sådana aktiviteter anordnas, och då tar man hänsyn till olika barns förutsättningar och behov 
vid gruppindelningen.  
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Diskussion 
 
Det här avsnittet är indelat i två delar – metoddiskussion och resultatdiskussion. 
Metoddiskussionen är i sin tur uppdelad i underrubrikerna Reliabilitet och validitet i den här 
undersökningen och Bortfall. Resultatdiskussionen är också indelad i två underrubriker: 
Fritidspedagogernas uppfattning kring samlärande och Verksamhetens utformning. 
 

Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet i den här undersökningen 

Reliabilitet förklaras av Kvale och Brinkmann (2009) som konsistensen och tillförlitligheten i 
en rapport. Eftersom syftet var att undersöka fritidspedagogers uppfattningar anser jag att 
tillförlitligheten i instrumentet, kvalitativa intervjuer, stämmer överens med syftet eftersom 
kvalitativa intervjuer har förmåga att komma åt och beskriva intervjupersonens livsvärld 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att inom samhällsvetenskap handlar validitet om 
huruvida en metod undersöker vad den påstår sig undersöka. Författarna menar också att 
kvalitativa intervjuer har en unik förmåga att komma åt och beskriva intervjupersonernas 
livsvärld. Syftet var att undersöka fritidspedagogers uppfattningar och genom kvalitativa 
intervjuer har jag också gjort det. Därför anser jag att validiteten är god.  
 
Trost (2005) menar att en av nackdelarna med spela in intervjuerna kan vara att 
intervjupersonerna känner sig obekväma och genom det bli hämmade i intervjun. Det märkte 
jag vid två intervjuer då det dröjde en stund innan samtalet kom igång. Detta är dock inget 
som jag anser påverkar resultatet. När det gäller inspelningar av intervjuer menar Patel och 
Davidson (1994) att dessa kan bidra till att säkerställa studiens reliabilitet. Eftersom jag 
spelade in intervjuerna kunde jag lyssna på dem många gånger vid transkriberingen för att 
försäkra mig om att jag fick rätt uppfattning av vad som sagts.   
 
En vanlig kritik mot trovärdigheten i forskningsintervjuer är, enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) att deras resultat är ogiltiga på grund av att intervjupersonernas redovisningar kan vara 
falska. Jag anser att intervjupersonerna i den här undersökningen var trovärdiga och att 
validiteten i det här fallet är hög. Syftet var att ta reda på fritidspedagogers uppfattningar och 
det var just fritidspedagoger jag intervjuade. Frågorna inkräktade inte på intervjupersonernas 
integritet och varken jag som intervjuare eller intervjupersonerna hade någon vinning av att ej 
vara sanningsenliga.  
 

Bortfall 

Alla de tänkta informanterna intervjuades och därför finns det inget bortfall. 
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Resultatdiskussion 

 
Syftet med mitt arbete var att ta reda på fritidspedagogers uppfattning kring barns samlärande 
och hur det påverkar deras utformning av verksamheten. Här diskuteras resultatet under två 
rubriker; Fritidspedagogens uppfattning av barns samlärande och Verksamhetens utformning. 

Fritidspedagogens uppfattning av barns samlärande 

När jag först analyserade intervjuerna tyckte jag mig se att fritidspedagogerna inte har 
reflekterat så mycket kring just barns samlärande. Den slutsatsen drog jag eftersom de hade 
svårt att ge specifika exempel på situationer där de sett barn lära av och med varandra och att 
de organiserade få samarbetssituationer. Den fria leken beskriver samtliga informanter som en 
viktig lärandesituation på fritidshemmet och det är också barns lärande och inte barns 
samlärande fritidspedagogerna beskriver under intervjuerna. 
 
Vid en djupare analys där jag bortser från informanternas ordval och ser mer till vad de 
uttryckt så drar jag slutsatsen att fritidspedagogerna i min intervjuundersökning visst 
reflekterat över barns samlärande men att själva begreppet är nytt för dem. Williams (2001) 
definierar begreppet samlärande så här: 
 

”Begreppet samlärande står för något mer än samverkan och samarbete och innefattar 
lärande mellan människor, inom och mellan kulturer, miljöer och diskurser. Det betyder att 
lärande sker mellan barn oavsett vänskapsstatus eller ålder och att det sker ett samlärande 
mellan individ och kollektiv” (Williams, 2001, s. 16-17).   

 
Det är detta fritidspedagogerna uttrycker. Fritidspedagogernas uppfattning är att barn lär sig 
när de är tillsammans på fritidshemmet. Här väljer jag att lyfta två citat från intervjuerna som 
jag anser är representativa för fritidspedagogernas uppfattning:  
 

”De ser och hör vad andra gör. Oftast tar det ett tag innan de provar själva, kanske måste de 
observera några gånger, men så småningom och kanske i ett annat sammanhang vågar de 
själva pröva. De har lättare att ta efter jämnåriga än vuxna eftersom de har ungefär samma 
storlek och är på samma nivå” (F1). 
 
”Barn lär sig… bara av att liksom finnas. Barn i samma ålder lär av varandra och yngre 
barn lär också av äldre. Det kan fungera som en sorts lärlingssituation” (F4). 

 
Williams (2001) anser också att barn inte alltid måste göra något tillsammans, utan att de lär 
sig något bara av att vara tillsammans. Fritidspedagogerna menar att barnen lär sig genom 
gemensamma erfarenheter, genom att observera varandra och genom att träna varandra på hur 
man beter sig när man är i en grupp. Barnen lär sig genom att kommunicera med varandra och 
genom att interagera i leken. Detta anser jag är ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Edvards (2005) gjorde liknande erfarenheter i analysen av sina intervjuer. Även om 
pedagogerna inte nämner begreppet sociokultur går perspektivet att utläsa genom deras 
uttalanden. I det sociokulturella perspektivet är språket och kommunikationen mellan barnen 
samt den miljö de befinner sig i och är med och skapar mycket viktigt i barnens utveckling 
och lärande (Bl a Säljö, 2005; Imsen, 2000). Hos Fritidspedagog 3 ser jag även influenser från 
det fenomenografiska perspektivet när pedagogen talar om lärandet (Bl a Pramling, 1994) 
eftersom det är främst Fritidspedagog 3 som beskriver att barns lärande sker genom erfarenhet 
och genom att pedagogen ställer många öppna frågor för att visa intresse för barns lek och för 
att hjälpa dem att få syn på varandras tankar. 
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Den fria leken, som alla informanter anser ska ha stort utrymme på fritidshemmet, hjälper 
barnet att utvecklas. Vygotsjikj framhöll lekens betydelse för barns förmåga att utveckla 
sociala färdigheter. Genom erfarenheter i leken börjar barn kunna hantera många 
grundläggande fysiska, sociala och intellektuella färdigheter och begrepp. Samspelet i leken 
utvecklar barnen inom alla områden till exempel socialt och kognitivt ansåg Vygotskij (Imsen 
2000; Lillemyr, 2002). Pramling (1994) påvisar att leken är barnets uttrycksform och att den 
är en källa till lärdom. Skolverket (2007) lyfter också lekens betydelse och beskriver att 
”genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information 
förändras och utvecklas. De prövar också sin fysiska, psykiska och sociala kompetens” 
Skolverket, 2007, s. 23). Lillemyr (2002) beskriver att leken är särskilt viktig för barn mellan 
5 och 9 år. Det är just den åldern många av fritidsbarnen har och därför tycker jag att den fria 
lekens stora utrymme på fritidshemmet är väl motiverat. Precis som Klerfelt (1999) skriver så 
får barnen på fritidshemmet ha kvar sin barndom och de förväntas leka och vara just barn.  
 
Att pedagogen gör barnen medvetna om lärande genom samarbete är viktigt skriver Waite och 
Davis (2006). Detta eftersom barns medvetande om samarbete leder till ökad förståelse för 
lärandet och ger barnen ett kritiskt tänkande. Det här anser jag att fritidspedagogerna inte ger 
uttryck för. Kanske beror det på att begreppet samlärande är nytt för dem och att det inte 
utförs samarbetsövningar i klassisk benämning som i skolan. Klerfelt (1999) skriver att en 
skillnad mellan skolans och fritidshemmets värld är att på fritidshemmet är diskussionen och 
reflektionen i större utsträckning inriktad på emotionell och social utveckling jämsides med 
kognitiv utveckling.  

Verksamhetens utformning 

Samtliga fritidspedagoger uttrycker att de vill att barnen själva ska få välja vad de vill göra 
när de är på fritidshemmet eftersom deras skoldag är fylld av många styrda aktiviteter. I och 
med detta är det fri lek som prioriteras. Skolverket (2007) skriver att fritidshemmet skall 
komplettera skolan både tidsmässigt och innehållsmässigt bland annat genom att erbjuda 
andra aktiviteter och genom att tyngdpunkten är en annan. Läroplanen föreskriver att alla som 
arbetar i skolan ska sträva efter att ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och 
inflytande över den sociala, kulturella och fysiska miljön” (Utbildningsdepartementet, 2006, 
s. 13) Detta stöder fritidspedagogernas val av fri tid och fria aktiviteter där barnen själva får 
välja vad de vill göra. Utbildningsdepartementet uttrycker också att skolan ska sträva efter att 
eleverna successivt ska få ett större inflytande över arbetet i skolan. Det är endast 
Fritidspedagog 3 som uttrycker att fri lek inte automatiskt är det rätta på fritidshemmet utan 
menar att man måste ta hänsyn till vilken barngrupp man har och anpassa verksamheten efter 
det.  
 

”Man måste alltid utgå från hur barngruppen är. I fjol lekte alla med alla och de spelade 
bandy och lekte kurragömma. I år är det rollekar och fri lek som gäller men också 
skapande” (F3).  

 
Eftersom fritidspedagogerna till största delen prioriterar den fria tiden på fritidshemmet 
påverkar detta vilken typ av samlärande barnen har. Jag drar slutsatsen att barnens samlärande 
kan liknas vid peer tutoring (Williams, 2001) eftersom fritidspedagogerna gett exempel på att 
barns samlärande bland annat sker när de spelar spel och instruerar varandra och lär varandra 
hur man beter sig i sociala situationer. Fritidspedagogerna ger mig uppfattningen att det är 
äldre barn som lär yngre och det är också det Williams (2001) kommit fram till i sin 
undersökning. Fritidspedagog 3´s resonemang kring hur grupper bör delas in påminner om 
cooperativ learning (Williams, 2001) eftersom pedagogen anser att det är viktigt att få barnen 
att upptäcka varandras styrkor och dra fördel av dem. Just cooperativ learning är något som 
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tilltalar mig mycket, då jag kan se många fördelar med det arbetssättet. Bland annat att alla 
barn kan bidra med sitt strå till stacken och på det sättet stärka sitt självförtroende.  
 
Eftersom det är fria aktiviteter och fri lek som prioriteras påverkar det fritidspedagogernas syn 
på sitt eget agerande i barnens samlärandesituationer. De fyra fritidspedagogerna anser att den 
vuxne ska vara närvarande men inte störa barnen i en samlärandesituation. När de uttrycker 
detta resonerar de mest kring hur de förhåller sig till barns fria lek. Fritidspedagogerna vill 
vara nära så att de kan observera men de vill inte vara nära på ett sådant sätt så att det stör 
leken. De vill också finnas till hands om barnen behöver hjälp. Lillemyr (2002) menar leken 
ger pedagogerna möjlighet att observera leken för att studera utveckling och barns olika 
intressen men pedagogen ska undvika att kretsa kring barnen eftersom detta kan störa leken. 
Lillemyr menar också att pedagogen ska undvika att avbryta barnens lek men erbjuda hjälp 
när det behövs. Det är precis det här som fritidspedagogerna uttrycker. Genom leken kan 
fritidspedagogerna se vilka intressen barnen har och också se om det är något barn som vill ha 
mer styrda aktiviteter. Är barnen till exempel intresserade av att pyssla så ska sådana 
aktiviteter erbjudas menar pedagogerna. När barnen leker försöker fritidspedagogerna att 
observera på ett sådant sätt att de inte stör, men de vill ändå finnas närvarande för att kunna 
gripa in om det behövs. Fritidspedagogerna uppger att de observerar leken för att se hur det 
sociala samspelet fungerar och för att se till så att alla barn får vara delaktiga och att ingen 
hamnar utanför.  
 
Williams (2001) anser att närvaron av vuxna är nödvändig i barns samlärande. Det är också 
viktigt att den vuxne bemöter barnen på många olika sätt och att pedagogen är medveten om 
de mönster och värderingar som både barn och vuxna lär varandra. Det här är något som 
Fritidspedagog 2 ger uttryck för när pedagogen beskriver att barnen har olika kunskap och att 
barnen ger och tar i den fria leken. Fritidspedagog 2 beskriver också att agerandet och 
bemötande är olika beroende på vilka barn som leker tillsammans. Ibland måste pedagogen 
vara närmare och mer observant och andra gånger kan pedagogen ta ett steg tillbaka eftersom 
barnen har ett fungerande samspel.  
 
Doverborg och Pramling (2000) menar att det är pedagogens uppgift att möta och utmana 
barns tankevärld och att barn lär sig av att vara aktivt engagerade. Lillemyr (2002) anser att 
pedagogen ska låta barnen förstå att de är intresserade av vad de leker och att pedagogen ska 
ta tillvara på tillfällen att utveckla leken till exempel genom att ta fram material och föreslå 
nya idéer. I min undersökning är det främst Fritidspedagog 3 som berör detta område. 
 
I intervjuerna framkom det att fritidspedagogerna vill ha en varierad miljö. Stora utrymmen 
för samling, lekar och bus, mindre rum där barnen kan ”bygga in sig” i rollekar och små 
verkstadsliknande rum, eller ateljéer där barnen kan skapa. Björklind (2005) har i sin 
forskningsöversikt dragit slutsatsen att den fysiska miljön skapar både förutsättningar och 
hinder för lek och lärande. Barnen behöver inspirerande miljöer som lockar till olika praktiska 
verksamheter. Miljön bör vara självinstruerande så att barnen inte alltid behöver be om hjälp. 
Hundeide (2003) beskriver att miljön kan inbjuda till en viss verksamhet. I till exempel ett 
målarrum inbjuds barnen till målning och skapande. Thorell (1998) menar också att det är bra 
att ha rum för skapande som är självinstruerande för barnen. Detta är något som både 
Fritidspedagog 1 och Fritidspedagog 4 har på sin önskelista. De vill båda ha ett rum som är 
avsatt just bara för att måla och skapa, där saker kan stå framme som barnen kan använda om 
de vill. Det finns också en önskan om att kunna lämna alster framme och inte behöva städa 
undan direkt för att lokalen ska användas till något annat nästa morgon. Tyvärr har ingen av 
pedagogerna i denna undersökning möjlighet att utforma ett sådant rum som det ser ut 



 

 32 

lokalmässigt idag. Björklind (2005) konstaterar att lokaler som inte ursprungligen är avsedda 
för verksamheten så som den ser ut idag har visat sig vara till hinder för utformningen av 
verksamheten och för barns lärande.  
 
Björklind (2005) beskriver också att det bör finnas avskiljda rum där barn kan leka ostört och 
att det också bör finnas rum för rörelse och grovmotoriska aktiviteter. Det här uttrycker 
samtliga fritidspedagoger och jag väljer ett citat från Fritidspedagog 3 för att exemplifiera 
detta: 
 

”Barn suktar efter små vrår där de kan söka tryggheten och lugn och ro och det är då barnet 
kan gå in i det där tredje rummet som man brukar prata om. Att man liksom glömmer tid 
och rum och att man verkligen kan slappna av och gå in i den här rollen […] och man får 
vara precis den man vill”(F3).  

 
Thorell (1998) uttrycker att olika barn behöver olika utrymme när de leker. I sin forskning har 
hon kommit fram till att pojkar behöver överlag större utrymme eftersom deras lekar är mer 
rörliga och de rör sig också över ett större område. Typiska ”flickaktiviteter” äger rum i en 
soffa, runt ett bord, vid ett dockskåp eller bakom ett draperi. Lekar där både pojkar och flickor 
leker tillsammans äger oftast rum i till exempel ett samlingsrum. Att det är skillnad mellan 
pojkars och flickors lek är inget som framkommit i min undersökning. Visserligen är genus 
inget som jag frågat efter och det var inte heller mitt syfte att undersöka detta, men det 
förvånar mig att ingen av informanterna diskuterade utifrån genusperspektivet när det gäller 
barns samlärande eftersom det är ett aktuellt ämne idag. Genusperspektivet nämndes av 
Fritidspedagog 3 angående frågan om gruppindelning. Pedagogen beskriver att denne en gång 
delat upp barnen till tjej- och killgympa. Fritidspedagog 3 hävdade då att de ”tysta flickorna” 
blommade ut när de fick vara ensamma i en tjejgrupp. Enligt Williams (2001) forskning är det 
då viktigt att läraren hjälper barnen att ta för sig och att hjälper dem att ta egna initiativ. 
Williams konstaterade i sin undersökning att gruppindelningen, som pedagogen gjort i syfte 
att få de tysta barnen att bli mer språkligt aktiva, inte ledde till det tänkta målet. Barnen följer 
invanda mönster. De tysta barnen får större utrymme i den lilla gruppen men de tar inte för sig 
eftersom de är vana att hålla sig i bakgrunden. De får inte den hjälp de skulle behöva i en 
sådan situation vare sig av pedagogen eller av försigkomna kamrater. 
 
 

Sammanfattade slutsatser 

 
Samlärande är inte ett begrepp som fritidspedagogerna naturligt reflekterat till. Mitt antagande 
inför min forskning var att barns lärande påverkas av den miljö de befinner sig i samtidigt 
som miljöns utformning påverkas av pedagogens uppfattning om barns lärande. Min 
forskning har visat att det bara delvis stämmer. I min undersökning har jag kommit fram till 
fritidspedagogerna prioriterar den fria tiden på fritidshemmet eftersom de anser att barnen har 
behov av fri tid efter skoldagens styrda aktiviteter. Detta påverkar barnens samlärande – hur 
barnen lär med och av varandra – och även fritidspedagogernas uppfattning av samlärande. 
Skulle jag skriva om mitt antagande efter vad min forskning visar så skulle det kunna 
beskrivas så här: barns lärande påverkas av den miljö de befinner sig i och miljön påverkas av 
pedagogens uppfattning av barnens behov. Av mitt nya antagande kan man få en uppfattning 
av att pedagogerna inte lägger in lärandeaspekten i verksamheten men detta stämmer inte. Jag 
tolkar det istället så att pedagogerna tar hänsyn till barnens behov och därefter skapar en 
verksamhet som är lärande och utvecklande för barnen.   
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Fortsatt forskning 

Efter att ha tagit del av resultatet i min forskning har nyfikenheten väckts kring vilken skillnad 
det skulle bli på resultatet, om undersökningen genomfördes bland grundskollärare som 
arbetar med barn i samma åldrar som fritidspedagogerna gör. Extra spännande skulle det bli 
om undersökningen genomfördes med lärare som arbetar med samma barn som de 
fritidspedagoger jag intervjuat gör. Eftersom lärare i skolan arbetar efter samma styrdokument 
som fritidspedagogen skulle det säkert finnas likheter. Lärare har dock en annan utgångspunkt 
då de även måste följa kursplaner i olika ämnen.  
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Bilagor 
 
 

 

Bilaga 1 

 
Intervjufrågor/Intervjuguide 
 
1. Berätta kort om dig själv. Hur länge har du varit verksam fritidspedagog? 
 
2. Berätta hur du anser att barn lär av varandra. 
 
3. Vilken roll anser du att en pedagog har/ska ha i en situation när barn lär av och med 
varandra? 
 
4. Berätta om en situation där du har sett barn lära sig något tillsammans. 
 
5. Vad hade du för funktion i den situationen? 
 
6. Har du fler exempel? 
 
7. Hur planerar du verksamheten med tanke på barns samlärande i informella och formella 
lärandesituationer (t ex fri lek, styrda aktiviteter….)? 
 
8. Brukar ni ha uppgifter, lekar där barnen ska vara i grupper? I så fall hur planerar du när 
barnen ska vara i grupper och hur tänker du när du ska dela in barnen i grupper? 
 
9. Hur ser miljön kring barnen ut? Vilka möjligheter och begränsningar har den för barns 
samlärande? 
 
10. Vilka möjligheter har du att påverka miljön? 
 
11. Finns det något du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuinformation. 
 
Examensarbetet består av en c-uppsats med en intervjustudie. Syftet med undersökningen är 
att ta reda på hur fritidspedagogens uppfattning om barns samlärande påverkar dennes 
utformning av verksamheten. Mitt antagande är att barns lärande påverkas av de erfarenheter 
barn gör och den miljö de befinner sig i samtidigt som miljöns utformning påverkas av 
pedagogens uppfattning om barns lärande.  
 
Begreppet samlärande är framarbetat av Pia Williams tillsammans med uppslag från Mikael 
Alexandersson (Williams, 2001). ”Begreppet samlärande står för något mer än samverkan och 
samarbete och innefattar lärande mellan människor, inom och mellan kulturer, miljöer och 
diskurser. Det betyder att lärande sker mellan barn oavsett vänskapsstatus eller ålder och att 
det sker ett samlärande mellan individ och kollektiv” (Williams, 2001, s. 16-17).  
 
Intervjufrågorna kommer att röra sig kring fritidspedagogens uppfattning om barns lärande, 
samlärande, samarbete, miljö och verksamhetens utformning. 
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