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Abstrakt 
 

 

Mitt syfte med studien var att beskriva och analysera hur fritidspedagoger upplever att 

elevernas sociala kompetens utvecklas i fritidshemmet. Målet var att bidra till ökad förståelse 

för fritidspedagogers roll i elevernas socialiseringsprocess En kvalitativ metod valdes och 

semistrukturerade intervjuer utfördes med fyra fritidspedagoger. Resultatet visar att 

fritidspedagogerna anser att social kompetens är mycket viktigt och det ligger ett stort fokus i 

arbetet i fritidshemmet på att utveckla detta hos eleverna. Resultatet visar att 

fritidspedagogerna anser att det sociala fokus som präglar verksamhet och de många sociala 

kontakter som eleverna får i fritidshemmet är en starkt bidragande faktor till att eleverna 

utvecklar sin sociala kompetens. De verktyg och metoder som fritidspedagogerna bland annat 

arbetar med för att utveckla den sociala kompetensen hos eleverna är samling, 

konflikthantering, gruppstärkande övningar och värderingsövningar. Resultatet visar också att 

fritidspedagogerna anser att det är svårt att säkerställa att eleverna utvecklar sin sociala 

kompetens. 

 

 

Nyckelord: Social kompetens, fritidshem, lärande.  



 
 

Förord 
 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de fritidspedagoger som medverkat i studien och som delat med 

sig av sina kunskaper, erfarenheter och arbetssätt. Jag vill även tacka min handledare Lisbeth 

Lindström som varit ett bra stöd och kommit med snabb och konkret feedback. Ett extra tack 

riktas också till min sambo och dotter som alltid lyser upp min tillvaro. 
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1   Inledning 

 

Social kompetens blir allt viktigare i det samhälle vi lever i och lyfts ofta fram som en viktig 

egenskap vid nyrekryteringar. Enligt mig är social kompetens en av de viktigaste för att inte 

säga den viktigaste kompetensen för att fungera i samhället Begreppet har dock blivit lite av 

ett inneord enligt mig och många använder sig av det i olika sammanhang, men jag uppfattar 

det som att många inte vet vad begreppet innebär eller hur vi människor utvecklar vår sociala 

kompetens. Fritidspedagoger lyfter ofta fram att en av yrkeskårens styrkor är att utveckla 

elevernas sociala kompetens, men hur gör de för att lyckas med det och vad står egentligen 

begreppet för? 

Jag vill undersöka hur fritidspedagoger arbetar för att utveckla elevernas sociala kompetens i 

fritidshemmet. Jag tycker det är viktigt att vi i fritidshemmet kan peka på den utveckling som 

barnen i vår verksamhet får. Jag tror att om vi kan visa på den utveckling som sker så ökar 

fritidshemmets och fritidspedagogernas status.  I forskning om villkor för yngre barns lärande 

i förskola, förskoleklass och fritidshem (Vetenskapsrådet, 2008) kan man läsa att forskning 

om fritidshem i huvudsak har haft integration och förändringar av den professionella 

yrkesrollen i fokus. Detta tycker jag är intressant utifrån många aspekter. Dels tycker jag det 

är intressant att det i allmänhet finns väldigt lite forskning om fritidshem, men också för att 

det finns lite forskning om just vad eleverna lär sig och utvecklar i fritidshemmet. I 

(Skolinspektionen rapport 2010:3) framgår det att; 

Många föräldrar med barn i åldern 1–12 år arbetar eller studerar på heltid. 

Samhället erbjuder i gengäld förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 

Föräldrarna överlämnar alltså en stor och viktig del av sin fostran och omsorg till 

samhället (s. 10). 

Att det förhåller sig på detta sätt tycker jag också gör det intressant att undersöka lärandet som 

sker i fritidshemmet. I och med att en stor del av befolkningen låter sina barn spendera 

fritiden utanför hemmet tycker jag det är viktigt att undersöka vad verksamheten bidrar med 

när det gäller utveckling av elevernas sociala kompetens och att fritidspedagogerna blir mer 

medvetna och kan lyfta fram sina egna styrkor på ett tydligt sätt. 

Jag tror att denna studie kan bidra till ökad förståelse hur fritidspedagoger arbetar för att 

elevernas sociala kompetens ska utvecklas i fritidshemmet. 

 

 

 

 

 



2 
 

2  Syfte 

 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur de fyra intervjuade fritidspedagogerna 

upplever att elevernas sociala kompetens utvecklas i fritidshemmet. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

Hur arbetar personalen med att utveckla barnens sociala kompetens? 

Hur säkerställer personalen att barnens sociala kompetens utvecklas? 

Vad är viktigast i fritidsverksamheten för att barnen ska få möjlighet att utveckla den sociala 

kompetensen? 
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3  Bakgrund 
 

I bakgrunden redogör jag för teorier, styrdokument och tidigare forskning som kan kopplas 

till mitt syfte. 

Torstensson och Johansson (2000) menar att det bland forskare finns en kluvenhet om 

fritidshemmets historia. Vissa menar att arbetsstugorna är fritidshemmets egentliga ursprung 

medan andra menar att det inte finns någon självklar övergång dem emellan och att 

arbetsstugorna upphörde för att lämna plats åt annan verksamhet.  

I Johansson (2011) kan man läsa att skolan har en längre historia än fritidshemmet och att den 

svenska skolans tillkomst brukar räknas till 1842, medan fritidshemmets historia inte sträcker 

sig längre tillbaka än till slutet av 1950-talet, början av 1960-talet. Johansson menar att 

skolans tradition är att utbilda barn och ungdomar i färdigheter som de måste ha för att 

fungera självständigt och framgångsrikt i samhället. Han menar vidare att fritidshemmets 

verksamhet däremot härstammar från två andra fundament; social fostran och betydelsen av 

disciplinerat arbete för att finna sig tillrätta i samhället och att arbetsstugor och 

eftermiddagshem är organisatoriska ”föräldrar” till fritidshemmen. 

Johansson (2011) skriver att den första arbetsstugan öppnade 1887 i Stockholm och det efter 

det spred sig till andra städer. Verksamhetens syfte var att barnen skulle få en fast punkt att gå 

till utöver hemmet då barnen annars skulle lämnas ensamma hemma då det blev mer och mer 

vanligt att bägge föräldrarna förvärvsarbetade. Med arbetsstugan ville man bland annat 

förhindra gängbildning och småkriminalitet och dessutom skulle de lära sig arbetets stora 

betydelse för deras framtida liv. Johansson skriver att genom arbete skulle barnen fostras till 

exempelvis ökad självdisciplin, flit och ärlighet. Johansson skriver också att arbetsstugorna 

har en tydlig grund i den sociala fattigvården och riktade sig enbart till barn från de 

samhällsgrupper som hade det sämst ställt. I och med att barnen fick mat i verksamheten så 

underlättades också familjens försörjning. Verksamheten finansierades enligt Johansson 

främst genom donationer från kyrkliga församlingar och privata bidrag. 

Johansson (2011) skriver att under 1940-talet fick utbildning ökad status och omfattade allt 

fler grupper i samhället. Verksamheten i arbetsstugorna bytte inriktning från arbete och 

hantverk till läxläsning och rekreation och 1944 ändrades arbetsstugornas namn till 

eftermiddagshem. Detta kom sig bland annat av att socialdemokratin som hade den politiska 

makten ville tvätta bort den ideella fattigvårdsstämpeln och det offentliga samhällets ansvar 

för medborgarnas välfärd skulle öka.  

I slutet av 1940 talet nämndes för första gången att eftermiddagshemmet borde byta namn till 

fritidshem. Förändringsarbetet gick så trögt att det begreppet fritidshem först kommer upp på 

tapeten igen i slutet av 50-talet skriver Johansson (2011). Han skriver vidare att då samhället 

förändrades i och med den industriella utvecklingen under 1960-talet och att allt fler behövdes 

inom arbetslivet, även kvinnor med barn i förskole- och skolåldern, så ökade behoven av 

omsorg och tillsyn utanför skoltid och i med detta så byggdes fritidshemmen upp.  Skolan och 
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fritidshemmen hade olika huvudmän från början, men 1996 och 1998 togs de sista stegen mot 

att inlemma fritidshemmen i utbildningssektorn då tillsynsansvaret ändrades från 

socialstyrelsen till skolverket och huvudmannaskapet från socialdepartementet till 

utbildningsdepartementet. 

Johansson (2011) anser att de som arbetade i de former som föregick fritidshemmet och i 

fritidshemmets linda hade sina rötter i hemmet, förskola och skola. Det rörde sig om allt från 

ideellt socialt praktiserande kvinnor till fröknar och barnträdgårdslärarinnor. Johansson 

skriver vidare att när eftermiddagshemmen omvandlades till fritidshem under senare delen av 

1950-talet så ökade kraven på en särskild pedagogisk utbildning för de som skulle arbeta i 

fritidshemmen och utbildningen till trädgårdslärarinna ansågs inte längre vara tillräcklig.  När 

senare fritidshemmen började byggas ut i slutet av 1960-talet ökade intresset för att starta en 

egen utbildning för de pedagoger som skulle leda verksamheten. 

Statsmakterna beslöt att det skulle startas en särskild fritidspedagogutbildning och 

att denna skulle förläggas till landets yrkesskolor. Fritidspedagogyrket ansågs 

sålunda vare en praktisk yrkesutbildning på gymnasial nivå (Johansson, 2011, s. 

89). 

Johansson menar vidare att 1977 integrerades fritidspedagogsutbildningen i högskolesektorn 

och fick därmed också akademisk status. Det dröjde dock ända tills 1993 innan utbildningen 

förlängdes till att bli treårig. 2001 slogs åtta tidigare grundexamina ihop till en gemensam och 

den samlade beteckningen ”lärare”. I och med detta förlängdes också utbildningen till 

sammanlagt tre och ett halvt år. Benämningen fritidspedagog försvann från 

högskoleutbildningarna, men behölls i verksamheten i fritidshemmen.  År 2010 ändrades dock 

detta tillbaka för att förstärka yrkets självständiga pedagogiska och didaktiska profil. 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur de fyra intervjuade fritidspedagogerna 

upplever att elevernas sociala kompetens utvecklas i fritidshemmet. Av den anledningen blir 

begreppet social kompetens centralt i min uppsats och därför anser jag att det är viktigt att 

förklara vikten av social kompetens i dagens samhälle samt att förtydliga begreppet och hitta 

en lämplig definition. 

 

3.1 Social kompetens 

Begreppet social kompetens definieras och tillskrivs en varierad betydelse av olika författare, 

här nedan följer exempel på detta. 

Herlitz (2001) menar att social kompetens är ett begrepp som kan variera beroende på i vilken 

situation eller kultur det används i och att det därför kan vara svårt att exakt definiera 

begreppet. Det som anses vara socialt kompetent i viss situation eller kultur behöver inte alls 

vara det i ett annat sammanhang. I sin definition av begreppet betonar han dock vikten av 

emotionell intelligens, genomtänkt etik och människosyn. 

Ohlsson (2007) skriver att med social kompetens menas vår förmåga att anpassa vårt beteende 

till olika människor och olika situationer. I Vedeler (2009) kan man läsa att begreppet social 
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kompetens handlar om hur individer definierar och löser problem i mänskliga relationer. 

Vedeler (2009) skriver också att social kompetens innefattar förmågan att ta initiativ till 

interaktion med andra liksom att vidmakthålla denna, lösa konflikter, bygga upp 

vänskapsrelationer samt att uppnå gemensamma mål. 

Stigendal (2004) menar att social kompetens är bland det viktigaste, om inte det viktigaste, för 

en människa att vara kompetent inom och han skiljer på teknisk och social kompetens där han 

alltså anser att den senare kompetensen är den viktigaste. Vedeler (2009) menar att 

utvecklingen av social kompetens är fundamental i varje enskild människas utveckling. Att ha 

en god social interaktion med andra är en förutsättning för att kunna utveckla sin egen 

potential fullt ut. Stigendal (2004) skriver vidare att social kompetens är en nödvändig 

förutsättning för alla sociala sammanhang och att människor som ingår i ett socialt 

sammanhang måste först och främst klara av att relatera sig till varandra.  

Ogden (2003) försöker betona begreppets funktion och betydelse i kontakten människor 

emellan och att social kompetens bygger på interpersonell förståelse och 

bemästringsfärdigheter och han definierar begreppet enligt följande: 

Social kompetens är relativt stabila kännetecken i form av kunskaper, färdigheter 

och förhållningssätt, som gör det möjligt att etablera vidmakthålla sociala 

relationer. Den leder till en realistisk uppfattning om den egna kompetensen och är 

en förutsättning för att individen ska kunna hantera sociala sammanhang och uppnå 

socialt accepterande eller etablera nära och personliga vänskapsförhållanden. 

(Ogden, 2003, s.223). 

Persson (2003) specificerar definitionen av social kompetens: 

Individens förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället. 

 

Definitionen innebär att individen som social aktör i samhället: 

 

1. Är medveten om, vill och kan hävda sitt personliga territorium; 

2. Vill och kan utöva självkontroll så att inte andras personliga territorier kränks; 

3. Är medveten om, vill och kan kompensera egna kränkningar av andras personliga 

territorier; 

4. Vill och kan göra detta på sätt som framstår som rimliga i den aktuella situationen, 

kulturen och det aktuella ämnet (Persson, 2003, s. 185). 

 

I denna definition anser sig Persson (2003) väva samman såväl individens uppfostran, vilja 

och förmåga med situationen och den samspelsordning som existerar i det aktuella samhället. 

Jag har valt att utgå från Perssons definition av social kompetens som jag tycker förtydligar 

vad som krävs av en socialt kompetent på ett bra sätt och dessutom får med faktorer i 

begreppet som man kanske inte anser är självklara. 

 

 



6 
 

3.2 Hur kan man arbeta för att utveckla egenskaper kopplade till social kompetens 

Thornberg (2007) menar att socialisation är den process där en människa införlivar eller 

tillägnar sig en grupp eller samhälles värderingar, normer, föreställningar och 

beteendemönster. Detta medför att de utvecklar sin personlighet och anpassar sig till gruppen 

eller samhället. 

I Thornberg (2007) kan man läsa att med begreppet empati menas förmågan att leva sig in i 

hur det känns att vara i en annan individs situation. Ohlsson (2007) skriver att om man har 

empatisk förmåga kan man leva sig in i en människas situation, känsla och behov. Gren 

(2007) menar att för att möta ett barn med empati handlar det till stor del om att gå utanför sin 

egen värderingsram och att man istället försöker se situationen från barnets 

verklighetsuppfattning och försöker förstå det barnet förstår.  

Thornberg (2007) skriver att för att utveckla elevernas empatiska förmåga är det bland annat 

värdefullt att:  

Skapa utrymme för att samtala med och handleda elever i samband med att de erfar 

eller har erfarit situationer där de är vittnen till att andra är i nöd eller i situationer 

där de själva handlar så att de gör andra illa. Här kan läraren och eleven samtala 

om vilka känslor som väcktes i situationen, uppmärksamma de andra inblandades 

känslor och diskutera hur man kunde ha handlat istället och vilka konsekvenser det 

skulle fått. Induktion blir här ett centralt pedagogiskt verktyg för att stimulera och 

stödja barns utvecklande av empatiförmåga (s. 176). 

Stigendal (2004) skriver att bland de viktigaste sociala kompetenserna är att klara av 

konflikter och att det är extra viktigt i dagens samhällslivs som han anser präglas av en 

grundläggande osäkerhet. 

Thornberg (2007) är av den åsikten att konflikter med jämnåriga är sociala situationer som har 

stor betydelse för hur individerna utvecklar sin sociala kompetens och hur densamma formas. 

Han menar vidare att arbete med konflikthantering i skolan kan ske på tre nivåer; individuell  

nivå, gruppnivå och genom mer direkt konflikthantering.  På det individuella planet handlar 

det om att utveckla och stödja enskilda elevers sociala färdigheter och strategier när det gäller 

att tolka och hantera konflikter, provokationer och sina egna starka känslor. På gruppnivå 

riktar arbetet in sig på att påverka normbildning och att organisera aktiviteter och lektioner på 

ett sätt som gynnar samarbetsstrukturer framför konkurrensstrukturer i det sociala samarbetet 

mellan eleverna. Om det finns en allt för stark konkurrens inom gruppen kan det få till följd 

att eleverna hindrar varandra att nå sina mål, vilket i sin tur skapar destruktiva och 

ohälsosamma konfliktlösningar då det kan bli så att de som är inblandade i en konflikt 

fokuserar på att vinna istället för att upprätthålla en god relation. I den mer direkta 

konflikthanteringen handlar det om att utbilda eller undervisa eleverna i konflikthantering och 

medling. 
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3.3 Styrdokument 

Det finns flera styrdokument som gäller för fritidshemmet och som betonar vikten av att få 

gruppen och eleverna att fungera socialt, följande citat återfinns i skollagen: 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som 

skolplikt kan fullgöras.  Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.  Utbildningen ska 

utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap (Skollagen, 2010, kap 14, 2 §, s. 60). 

 

I Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer står det specificerat vad 

fritidspedagogerna har för styrkor och vad arbetet i fritidshemmet kan resultera i samt vad 

fritidshemmet bidrar med i barnen och elevgruppens utveckling. 

Fritidshemspersonalen kan med sin kompetens tillföra ytterligare perspektiv. Med 

sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och 

på gruppen och dess sociala liv kan personalen i fritidshemmet vara ett värdefullt 

komplement i till exempel elevvårdsarbetet och i arbetet med att förebygga 

mobbning, trakasserier eller andra problem som kan uppstå inom barngrupper 

(Skolverket, 2007, s. 22). 

I allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem betonas en helhetssyn kring barns 

lärande och vikten av att eleverna är trygga i gruppen och känner samhörighet. 

 

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

utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. Till exempel kan ett barns 

självkänsla stärkas om det känner sig tryggt i en grupp och har utvecklat tillit till 

kamrater och vuxna. Självkänslan påverkar i sin tur barnets förmåga att lära. Barns 

sociala och känslomässiga utveckling påverkar således den intellektuella 

utvecklingen och omvänt. Studier har visat att barns sociala status i gruppen har ett 

visst samband med deras skolprestationer och skolanpassning (Skolverket, 2007, s. 

23-24). 

 

Detta citat pekar på hur viktigt det är att arbeta med elevernas självkänsla och betonar även 

vikten av att få gruppen att fungera. 

 

Skolverket (2007) skriver att genom leken får barnen möjlighet att utveckla sin sociala 

identitet och att de i leken också lär sig att läsa av andra och förstå hur andra tänker och på så 

sätt utvecklar de också sin empatiska förmåga. 

I Skolverket (2011) framgår det att eleven ska mötas av respekt för sin person och sitt arbete i 

skolan och att skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

och vilja och lust att lära.  
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3.4 Sociokulturellt perspektiv 

Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet då jag anser att det är den teori som 

stämmer bäst överens med mitt syfte. 

Hundeide (2006) skriver att det sociokulturella perspektivet betonar att barnet föds in i en 

social värld som i sin tur är utformad genom historiska och kulturella processer. Dessa 

processer har existerat redan innan barnets födelse och kommer att bestå efter dess död. Det är 

de kulturella och historiskt grundade formerna som styr och utgör modeller för hur barnets 

utveckling kan ske. Hundeide menar att det finns olika vägar och spår för varje individ och 

som är möjliga att välja i olika givna positioner. Detta kan i sin tur göra att en individ 

kvalificerar för olika val och vägar medan en annan individ med en annan bakgrund inte har 

samma vägar att välja på. 

Hwang och Nilsson (2003) skriver om det sociokulturella perspektivet med Vygotskij som 

utgångspunkt. Enligt Vygotskij är det den kulturella situation som barnet växer upp i som är 

avgörande för barnets utveckling och han anser att utvecklingen är kulturspecifik. Vygostkij 

menade att det är barnets sociala samspel med bl.a. föräldrar, syskon och lärare som resulterar 

i utveckling och att språk och kultur påverkar den kognitiva utvecklingen. Hwang och Nilsson 

(2003) skriver att Vygotskij med detta som bakgrund menade att utvecklingen sker både 

inifrån-och-ut och utifrån-och-in.  

Att de sociala faktorerna är viktiga i barnens utveckling enligt Vygostskij framgår i Jerlang 

(2008) som skriver:  

Vygostkij menade däremot att alla former av psykiskt liv utvecklas i det sociala, 

mänskliga umgänget och att redan utvecklade erfarenheter förmedlas genom 

språket. Därför blir samspelet i undervisningen central för Vygotskij: Lärande går 

alltid före utveckling (s.367). 

Säljö (2010) skriver att kommunikativa processer är helt centrala för mänskligt lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv. Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och 

färdigheter Säljö (2005) menar att vårt kollektiva minne inte är fast och stabilt och att det inte 

går att se på det som ett ting och det kommer heller aldrig att bli färdigt. I Säljö (2010)  kan 

man läsa att i samspelet med andra lär barnet sig hur andra föreställer sig världen och då blir 

barnet medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur alla de intryck och 

iakttagelser som är möjligt att göra i alla de situationer som sker. Säljö menar vidare att 

språket är en mekanism som kan lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och 

kollektiv. Genom språket har vi etablerat begreppsliga termer som underlättar hur vi ska 

förhålla oss till olika saker i olika sammanhang och att vi kan jämföra och lära av våra 

erfarenheter.  Säljö (2005) förtydligar samtalets betydelse: 

Alla samtal är uttryck för mediering, och människor är på sätt och vis ständigt 

medierande resurser för varandras interaktion. En menande blick, ett frågande 

tonläge eller en beskrivning av en händelse, medierar världen för samtalspartnern 

på ett specifikt sätt och gör lärande möjligt (s. 37).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Johansson (2011) betonar vikten av hur kommunikativa processer är centralt för hur man lär 

sig och utvecklas enligt det sociokulturella perspektivet. Det är genom dessa processer som 

man tar del av kunskaper och färdigheter och genom att lära sig ett språk så tar man också till 

sig hur man tänker inom en viss kultur genom det sätt man använder ord när man leker eller 

kommunicerar med vuxna. Han menar vidare att kunskap är något man tillägnar sig 

kontinuerligt i samspel med andra människor och att man enbart kan ta till sig kunskap genom 

att aktivt söka den. 

I Dysthe (2003) kan man läsa att Vygostkij inte anser att det finns någon motsättning mellan 

fantasi och erfarenhet. Vygostkij anser att fantasi är förmågan att kombinera erfarenheter, 

känslor och tankar och han betonar tre grundelement i leken. För det första frigör leken från 

situationsbunden handling, för det andra är lek och spel regelstyrda handlingar som ger 

träning i sociala samvaroregler, för det tredje utvecklar leken barnets förmåga till 

självreglering och kreativitet. 

Carlgren (1999) menar att man kan tala om en tredje Vygotskij-reception utöver den 

förmedlingspedagogiska och den konstruktivistiska som innebär att det psykologiska 

perspektivet ersätts av ett socialt/antropologiskt där fokus flyttas från kognition till social 

interaktion och deltagande. Carlgren skriver vidare att man tillägnar sig mening genom att 

lära sig hantera aktiviteter där meningen fungerar, vilket alltså innebär att meningsskapandet 

sker i den sociala interaktionen snarare än genom en internaliseringsprocess. Även Dysthe 

(2003) skriver om vilken betydelse det sociala hade för Vygostkij och där kan man bland 

annat läsa att han hävdade att exempelvis funktioner som språk, räkning, minne, perception 

och begreppsbildning har sitt upphov i social aktivitet och uppstår på två plan: I samverkan 

med andra och på ett inre plan där de ”flyttar in” och bildas. Det betyder att den sociala 

medvetandedimensionen är primär, medan den individuella är avledd och omformad utifrån 

den sociala. 

Jerlang (2008) menar att barnet befinner sig i olika bestämda utvecklingszoner och man kan 

bedöma var barnet befinner sig utifrån dess förmåga till problemlösning. Men i dessa 

utvecklingszoner finns det alltid en rad nya områden i barnets psyke som är under utveckling. 

Jerlang menar att detta kan man iaktta när barnet löser problem under handledning av vuxna 

eller i samarbete med duktigare jämnåriga. 

Hwang och Nilsson (2003) skriver vidare om att Vygotskij talade om proximal utveckling och 

med det ville han säga en utveckling som låg steget före, men samtidigt inte alltför långt före 

där barnet faktiskt befinner sig i sin utveckling. Detta ska få barnet att testa sin förmåga, men 

det är viktigt att kraven inte är för stora och att det finns vuxna som stödjer och därmed 

främjar barnets utveckling.  

I den sociokulturella teorin är det de sociala kontakterna och den kultur barnet växer upp som 

till stor del förklarar hur individen kommer att utvecklas. Med detta i åtanke anser jag att 

vikten av arbetet i fritidshemmet tydliggörs och teorin ger även goda analysmöjligheter i 

förhållande till mitt syfte. 
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4  Metod 
 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur de fyra intervjuade fritidspedagogerna 

upplever att elevernas sociala kompetens utvecklas i fritidshemmet. I metoddelen kommer jag 

att beskriva hur insamlandet av data har gått tillväga. 

 

4.1 Forskningsansats 

Jag har använt mig av en abduktiv forskningsansats då jag med hjälp av teorier försöker förstå 

den information som jag har samlat in genom intervjuer och jag vill undersöka hur 

fritidspedagogerna upplever situationen ute i verksamheten. Olsson och Sörensen (2011)  

skriver att abdukitiva slutledningsformen bygger på en växelverkan mellan induktiv och 

deduktiv slutledning och att man i en den abduktiva forskningsansatsen använder sig av 

induktion för att exempelvis göra en lägesbeskrivning inom ett visst område i enlighet med 

hur informanterna uppfattar och förstår det. Deduktion används till att öka kunskapen genom 

tidigare teoretiska förutsättningar. De skriver vidare att abduktion har sin grund i dialogen 

mellan det teoretiska perspektivet och resultatet av informanternas förståelse av det aktuella 

läget. 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Trost (2010) skriver att om man vill kunna ange frekvenser eller säga att ett visst antal procent 

av befolkningen tycker på det ena eller andra sättet så skall man göra en kvantitativ studie. En 

kvalitativ studie är däremot ett bra val om man vill exempelvis vill försöka förstå människors 

sätt att resonera eller reagera, eller om man vill särskilja alternativt urskilja varierande 

handlingsmönster.  

Patel och Davidsson (2011) skriver att kvalitativa intervjuer allt som oftast har en låg grad av 

strukturering och med det menar de att intervjuaren ger intervjupersonen utrymme att svara 

med egna ord. De skriver också att intervjuaren kan välja att ha antingen en hög eller låg grad 

av standardisering. Har man en hög grad av standardisering så ställer man intervjufrågorna i 

en bestämd ordning. Väljer man i stället att ställa frågorna i den ordning som man bedömer 

passar bäst i varje specifik intervju så har man en låg grad av standardisering. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå 

världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel och att man ur deras erfarenheter 

försöker utveckla mening.  

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; 

den är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan intervjuaren och 

den intervjuade. En intervju är ett utbyte av åsikter mellan två personer som 

samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkmann,2009 s. 18). 
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I Trost (2010) kan man läsa att kvalitativa intervjuer bland annat utmärks av att man som 

intervjuare ställer enkla och raka frågor och att dessa frågor besvaras komplext och 

innehållsrikt. 

Kvale och Brinkmann (2009) delar upp de kvalitativa intervjustudierna i sju stadier, 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. De anser att 

dessa stadier kan hjälpa den som inte har så stor vana av att göra intervjustudier och att det 

med hjälp av dessa ska underlätta processen att hålla sig fast vid visionen med studien till det 

är dags för rapportering och den är genomförd. 

 

 

 

4.3 Etiska aspekter 

Trost (2010) skriver att det är viktigt att man respekterar den intervjuade och dennes integritet 

och att det kan uppfattas som integritetskränkande att t.ex. göra direkta citat från talspråk. Han 

skriver vidare att det är av yttersta vikt att den intervjuades familj, vänner och arbetskamrater 

eller någon annan inte skall ha någon möjlighet att identifiera den enskildes uttalanden. Av 

denna anledning har jag ändrat vissa ord i citaten, som skulle kunna gå att härleda till en 

specifik person eller arbetsplats. Vidare har jag valt att inte ange några namn eller kön och 

istället valt att kalla de intervjuade för fritidspedagog ett till och med fyra. 

Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av att endast använda den information man får i 

undersökningen för sina forskningsändamål. Vidare pekar forskningsrådet på att man bör 

delge samtliga deltagare i en undersökning om syftet med densamma och hur den i stora drag 

kommer att genomföras. Vetenskapsrådet (2002) skriver också att det är av stor vikt att 

deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma om sin egen medverkan. Innan 

inbokandet av intervjuandet frågade jag de tilltänkta om de ville ställa upp på en intervju och 

förklarade i korta drag vad den skulle handla om. Vid intervjutillfället informerade jag om 

anonymitet och syftet med undersökningen och hur jag tänkt gå vidare med det insamlade 

materialet och uppsatsen. 

 

4.4 Undersökningsgrupp 

Jag har gjort en intervjustudie med fyra fritidspedagoger i en kommun i Norrbotten, två 

kvinnor och två män. De har samtliga mer än tio års erfarenhet från arbetet som 

fritidspedagog och de fyra är anställda på två olika skolor med fördelningen två 

fritidspedagoger på varje skola. De arbetar samtliga med elever mellan sex och tio år och alla 

har även under skoltid ansvar för pedagogiska aktiviteter med hela eller delar av den aktuella 

barngruppen. 

 

Svenning (2003) skriver att personliga intervjuer brukar föregås av ett brev och att man i 

brevet förklarar man vem man är och var man kommer ifrån och att man vill göra en personlig 

intervju och varför. Ämnet ska beskrivas så kort och koncist som möjligt.  
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Vid valet av fritidspedagoger frågade jag fyra fritidspedagoger på två olika skolor, som jag 

sedan tidigare kände till viss del, om de ville ställa upp på en intervju. Vid detta tillfälle 

informerade jag även om vad intervjun skulle handla om och vad syftet med den var. Samtliga 

fyra tackade ja till att bli intervjuade. Jag skrev alltså inget brev utan valde att vara mer 

personlig, men var samtidigt noggrann med att förklara intervjuns syfte. 

 

4.5 Urval av forskningsmetod 

Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer då jag ville ha bestämda frågor att utgå 

från som en trygghet för att jag skulle få svar på mina forskningsfrågor och att syftet med min 

studie genomsyrade intervjufrågorna. Denna typ av intervju gav mig också möjligheten att 

ställa frågorna i den ordning jag själv ville och beroende på hur intervjun utvecklades och jag 

hade också möjlighet att ställa följdfrågor om det var något som jag ville undersöka närmare. 

Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer ofta går till så att intervjuaren har en 

uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema. Man kan variera 

ordningsföljden på frågorna och det är inte ovanligt att de följs av olika följdfrågor eller 

uppföljningsfrågor. 

Svenning (2003) menar att det finns många kvaliteter med personliga intervjuer och att man 

genom den personliga kontakten med intervjupersonen, får en god referens till svaren. Han 

skriver vidare att i en enkätstudie missar man kroppsspråk och annat som kan uppfattas av 

sinnena. Svenning (2003) skriver vidare att det i alla slags kvalitativa metoder är viktigt att 

forskaren fortlöpande gör anteckning. Detta gör man för att fånga analysuppslag och 

kommentarer i flykten. 

En risk med personliga intervjuer enligt Svenning (2003) är att intervjuaren själv påverkar de 

svar han får genom sin närvaro, en så kallad intervjuareffekt. Han skriver också att 

intervjuaren kan råka styra intervjupersonernas svar genom minspel, allmän kroppshållning, 

eller annat som visar intervjuarens gillanden och ogillanden. 

 

4.6 Upplägg och genomförande 

Olsson och Sörensen (2011) skriver för att kunna nå ett gott intervjuresultat måste man ha 

syfte och problemområde väl klarlagda innan man börjar undersökningen.  

Utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor iordningställde jag frågor som jag ansåg vara 

passande och som skulle ge mig svar inom de områden jag tänkt mig. Jag formulerade mina 

frågor så att mina intervjupersoner var tvungna att fundera och ge lite längre svar och 

motiveringar. (se bilaga 1). 

Trost (2010) menar att man aldrig bör avbryta den man intervjuar utan det är viktigt att man 

låter personen i fråga får tar pauser utan att man som intervjuare avbryter, det gäller att ha 

tålamod. 
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Tidigare har jag nämnt att jag frågade mina intervjupersoner personligen om de ville ställa 

upp på att bli intervjuade inom området social kompetens. Eftersom alla tackade ja gick vi 

direkt vidare med att tillsammans försöka hitta ett lämpligt datum för intervju och vi valde att 

genomföra intervjuerna ute på deras arbetsplatser. 

Intervjuerna spelades in på bandspelare och innan intervjuerna frågade jag intervjupersonerna 

om det var okej att jag spelade in intervjun i enlighet med Patel och Davidsson (2011) som 

menar att för att få göra ljudinspelningar så krävs det att intervjupersonerna ger sitt 

godkännande. Under intervjuerna antecknade jag små minnesanteckningar och däribland 

noteringar om gester och kroppsspråk och efter det att samtliga intervjuer var genomförda så 

transkriberade jag de inspelade intervjuerna. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Holme & Krohn-Solvang (1997) skriver att kvalitativa data och metoders styrka ligger i att de 

visar på totalsituationen och ger en helhetssyn som kan ge ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang. 

Trost (2010) skriver att reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi och 

att begreppen därför blir något annorlunda i kvalitativa studier. Svenning (2003) skriver att 

det är lättare att uppnå validitet i kvalitativ studie, det vill säga att det lättare att säkerställa att 

man verkligen mäter det man avser att mäta i en studie av det här slaget. 

Svenning (2003) menar att resonemangen om reliabilitet eller tillförlitlighet inte gäller i 

samma utsträckning för kvalitativa undersökningar jämfört med kvantitativa. En kvalitativ 

studie är mer exemplifierande än generaliserande och därför är kraven mycket hårdare på en 

kvantitativ undersökning. Svenning (2003) anser att det är många faktorer som ska stämma 

för att man ska lyckas fånga verkligheten. Det är allt från hur man konstruerar frågorna, 

respondenternas öppenhet till hur den som intervjuar är. Svenning skriver vidare att för att få 

en så hög reliabilitet eller tillförlitlighet som möjligt gäller det att det inte finns något fel i 

intervjuformuläret eller att intervjuaren eller miljön där intervjuerna sker påverkar svaren.  

Bryman (2011) menar att den tveksamhet som finns kring begreppen reliabilitet och validitet 

när det gäller kvalitativ forskning beror på kriterierna som används inom dessa begrepp 

förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala 

verkligheten. Han skriver vidare att det kan finna mer än en och möjligen många fler 

beskrivningar av den sociala verkligheten. 

Enligt Lantz (2007) så bestäms giltigheten i en kvalitativ studie av hur väl helhetens mening 

blir bevarad och hon skriver vidare att det är genom en analys och fördjupning av helhetens 

delar som man kan finna ett meningsfullt mönster. Detta mönster framträder när abstrakta 

teoretiska begrepp appliceras på det som respondenten sagt. 
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Svenning (2003) menar att det är lättare att uppnå validitet i kvalitativ studie än i en 

kvantitativ då forskaren kommer det som studeras närmare in på livet genom exempelvis 

intervjuer eller observationer än vad man kan göra med till exempel en enkät. 

 

4.8 Analys och bearbetning 

Enligt Svenning (2003) har forskaren redan i det ögonblick han träder in på forskningsarenan 

med sig massvis med utvecklade tolkningar av verkligheten. Dessa har han med sig från sin 

uppväxt och han har alltså en allmän och en mer specifik föreställning av människor och 

samhället i stort. Svenning skriver att forskaren har en förförståelse och med det menas att 

forskaren har en uppfattning om det som han vill studera redan innan han startar upp sitt 

arbete. Redan innan intervjuerna hade jag en bild av vad social kompetens betyder för mig 

och hur mycket arbetet med den betyder i fritidshemmet. Jag hade också en uppfattning om 

hur det faktiskt arbetades med området i fritidshemmen, men jag ville undersöka det närmare 

och få en möjlighet till att undersöka hur yrkesverksamma fritidspedagoger upplevde vikten 

av det och hur det arbetade med det. 

Svenning (2003) skriver att det som kännetecknar den kvalitativa analysen är att man med 

utgångspunkt i ett litet material försöker tränga djupt in en problematik. Svenning skriver 

också att all analys går ut på att hitta mönster. Trost (2010) menar att i kvalitativa 

undersökningar analyserar man sina intervjuer genom att läsa igenom det man skrivit ut och 

fundera över vad man såg och hörde under intervjun och att man på detta sätt får fram 

intressanta tankegångar. Efter intervjuerna skrev jag ut dem och läste vid ett flertal tillfällen 

igenom det intervjupersonerna sagt. Utifrån resultatet av min fyra intervjuer försökte jag hitta 

gemensamma nämnare och dra slutsatser av det, men jag försökte också hitta skillnader i 

deras sätt att tänka och arbeta för att se om det fanns något intressant inom de områdena.  

I vissa delar av avkodningen av intervjun arbetade jag enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

som skriver att meningskoncentrering innebär att man drar samman och kortar ner 

intervjupersonens formuleringar. Detta innebär att det som sagts kortas ned och 

huvudinnebörden av det sagda formuleras om i några få ord. Detta gjorde det också lättare att 

ändra citat och på sätt skydda intervjupersonernas integritet då det på detta sätt skulle bli 

svårare för anhöriga att känna igen deras sätt att pratat på, utan att för dens skull ändra på 

innebörden av vad de sade. 

Patel och Davidsson (2011) menar att den slutgiltiga produkten ofta är en text där intervjuer 

varvas med egna kommentarer och tolkningar och att det är mycket viktigt att denna text 

författas så den är tillgänglig för läsaren. Det får inte vara för många citat eller en allt för 

knapp kommenterande text, då lämnas mycket av tolkningen och analysen till läsaren. Om det 

istället är tvärtom att det är få citat och att den färdiga tolkningen tar överhanden så blir 

istället läsaren utlämnad åt en färdig tolkning och får då inte någon bra möjlighet att bedöma 

trovärdigheten. Med detta som grund har jag försökt att inte ta med allt för många citat och 

hitta en bra balans gällande den kommenterade texten. 
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5  Resultat och analys 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa materialet från intervjuerna. Kapitlet är indelat efter 

mina forskningsfrågor och materialet presenteras fråga för fråga. Jag har inte förvrängt 

innebörden av något som fritidspedagogerna sagt, även om jag enbart tagit med det för 

studien mest centrala i det som framkommit. I bilaga 1 finns intervjufrågorna bifogade. 

5.1 Hur arbetar personalen med att utveckla barnens sociala kompetens? 

Samtliga intervjuade fritidspedagoger arbetar på ett liknande sätt med social kompetens. Två 

använder sig av material som exempelvis Kimbers böcker med titeln Livsviktigt i sitt arbete, 

dessa två arbetar på samma skola och förklarar att de använder sig av samma material. De två 

andra fritidspedagogerna jobbar på en annan skola och använder sig inte av Kimber utan 

jobbar mer med egna metoder och hämtar övningar och inspiration från många olika håll.  

Samtliga betonar vikten att av att jobba med gruppen på olika sätt, både gruppen som helhet 

men också i mindre grupperingar. Men de pratar också samtliga om att det är viktigt att sätta 

in rätt åtgärder på det individuella planet i de fall det behövs. De försöker bedöma alla barn 

och de som har det lite lättare med den sociala kompetensen får lite mindre uppmärksamhet 

på det området än de som behöver extra stöd. 

Den sociala kompetensen utvecklas i grupp, både stor och liten grupp och jag kan 

tycka att den tränas som allra bäst i den lilla gruppen. Är det någon som drar sig 

undan så är det upp till mig att hitta orsaker till varför och eventuella åtgärder som 

skulle kunna vara passande (Fritidspedagog 3). 

Tre av de intervjuade säger sig använda samlingen som en viktig del i den pedagogiska 

verksamheten och anses fylla många olika syften. Där får eleverna möjlighet att komma till 

tals och uttrycka sina känslor. Där får de också chansen att ventilera vad som hänt på rasten, i 

kön till matsalen och korridoren. Tillsamman med eleverna försöker de lösa eventuella 

problem eller konflikter som har uppstått. Vi jobbar medvetet med samlingen som ett redskap. 

Där de får göra egna val, lyssna på andra och komma till tals och förmedla sina åsikter 

(Fritidspedagog 1). 

Samlingen tjänar många syften och en av pedagogerna lyfter även fram att de i samlingen 

arbetar med hela gruppen, men också har möjlighet att jobba mer på en nivå för enskilda 

individer genom riktade samtal. Samtliga pedagoger lyfter på olika sätt fram att man kan 

påverka gruppens värderingar genom de samtal man väljer att ta upp, men man kan också gå 

in och försöka förstå och komma till rätta med en enskild elevs beteende i samlingen beroende 

på hur man lägger upp samtalet. 

Fritidspedagog 4 som inte nämner samlingen som viktig del i arbetet med social kompetens 

betonar istället hur central den sociala kompetensen är och att det är väldigt mycket social 

fokus i alla situationer i skolan och fritidshemmet. Pedagogen säger att oavsett situation måste 
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kunna uppfatta om det är så att någon enskild elev har behov av extra stöd och att man i 

sådana fall oftast tar hjälp av hela arbetslaget eller de pedagoger som berörs och kan bidra. 

I de mer fria aktiviteterna får eleverna också möjlighet att träna sin sociala kompetens och här 

säger samtliga fritidspedagoger att eleverna i dessa mer fria aktiviteter på ett eller annat sätt 

måste kommunicera med varandra och uppstår det konflikter så löser de dem antingen på 

egen hand eller tillsammans med någon i situationen tillgänglig pedagog. Fritidspedagog 3 

lyfter även fram att de efter varje aktivitet utvärderar den tillsammans med eleverna och då får 

eleverna möjlighet att dels prata om sin upplevelse men också en viss möjlighet att bidra till 

varandras utveckling av den sociala kompetens i och med att de här också kan lösa eventuella 

problem som uppkommit. I de mer fria aktiviteterna arbetar fritidspedagog 1 och 4 medvetet 

med att göra eleverna medvetna som sina egna tankar och båda två betonar vikten av att 

eleven kan välja mellan olika aktiviteter och att de kan välja något som de själva vill göra, så 

de inte väljer att göra något enbart för att kompisen vill det.  

Jag brukar fråga eleven om varför den valde just den aktiviteten och om den 

verkligen tycker att det är en rolig aktivitet och inte något han eller hon enbart 

valde för att Kalle eller Lisa valde den (fritidspedagog 1). 

Utöver den mer självklara fritidshemsverksamheten så arbetar samtliga fritidspedagoger med 

gruppövningar under själva skoldagen. Ofta jobbar läraren med något skolämne med halva 

klassen och fritidspedagogerna med den andra. Vid dessa tillfällen har fritidspedagogerna allt 

från drama, charader, gruppstärkande övningar till värderingsövningar med uppföljande 

samtal med den del av klassen som de förfogar över.  

Vi jobbar med drama och gruppen och eleverna ska lära sig sätta sig in andras olika 

situationer och göra charader och detta är på skoltid och här får eleverna möjlighet 

att utveckla många delar av sin sociala kompetens (Fritidspedagog 2). 

Fritidspedagogerna verkar överens om att läraren har mindre tid för arbete med social 

kompetens i och med de ökade kraven på resultat i skolan och de upplever det som läraren är 

väldigt positiva till fritidspedagogernas kompetens inom detta område och att de i och med 

detta får större möjlighet att fokusera på att lära ut de mer konkreta skolämnena. Två av 

fritidspedagogerna betonar vikten av att få gruppen att fungera och att alla ska känna sig 

trygga i den för att kunna prestera i skolan. Fungerar inte individen i gruppen så blir det 

svårare att prestera i matte, svenska och engelska (Fritidspedagog 3). Fritidspedagog 1 är 

också inne på samma linje och menar att om eleven känner sig trygg i gruppen så vågar hon 

eller han vara sig själv och kan då lättare fokusera på det aktuella skolämnet. 

 

5.2 Hur säkerställer personalen att barnens sociala kompetens utvecklas? 

När det gäller att säkerställa att utveckling faktiskt sker märks det att fritidspedagogerna 

upplever att det finns vissa brister i hur de arbetar och i deras rutiner. Som anledning till att de 

inte arbetar så mycket med just själva säkerställandet nämner de främst tids- och rutinbrist.  
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På båda skolorna har de dock tankar och arbetssätt som syftar till att fånga upp elever som 

faller ur ramen och de sätter också in åtgärder för att hjälpa elever med eventuella problem. 

De utvärderar även verksamheten med jämna mellanrum och på en skola tar de eleverna till 

hjälp och på sätt får de besked om de arbetar enligt sin planering och att eleverna har 

möjlighet till utveckling. 

Vi är lika illa som alla andra. Vi har skrivit våra mål, konkreta mål, men vi har inte 

jobbat med dem under vår planeringstid. Vi har enbart planerat aktiviteter. Men vi 

intervjuar barnen, vem bestämmer på fritids? Är de delaktiga? Vem bestämmer vad 

de ska göra? Är det de eller kompisarna? Får du göra vad du vill på fritids? Vi 

pratar med varje barn och om de får göra vad de vill och kan påverka då tycker jag 

vi är på god väg.  Intervjuerna använder vi som säkerhetspunkt (Fritidspedagog 1). 

En annan anledning till att fritidspedagogerna upplever det som svårt att säkerställa elevernas 

utveckling är att de är dåliga på att dokumentera, samtliga tycker dock att det är en viktig del 

och vill förbättra både dokumentation och rutiner. Nej, men vi ska börja. Där ser vi vårt 

lärande och elevernas utveckling och vad vi arbetar med (Fritidspedagog 3). Som orsak till 

den bristande rutinen nämner fritidspedagogerna på en av skolorna att de har för lite tid på för 

att hinna göra dokumentation av elevernas utveckling och därför känner de att inte kan riktigt 

kan säkerställa på det sätt som de själva önskar. 

Viss dokumentation pågår, men den är inte av det slag som kan säkerställa eller peka på att 

barnen utvecklas. Vi dokumenterar mer aktiviteter, men inte enskilda elever. Vi ska föra 

dagbok och har börjat med det så smått, men än så länge fuskas det lite, det har inte riktigt 

blivit en del av rutinerna (Fritidspedagog 4). 

Fritidspedagog 1 tar upp planering som en viktig del för att man ska kunna veta att man 

arbetar med rätt saker på ett lämpligt sätt. I och med att de har gott om tid för planering hinner 

de analysera gruppen och individer i behov av särskilt stöd och med detta som grund planerar 

de sedan tillsamman aktiviteter som de anser att gruppen och individerna i den behöver för att 

utvecklas i den riktning som pedagogerna vill och strävar mot. 

Fritidspedagog 4 nämner också arbetslaget som en styrka när det gäller att fånga upp elever 

med brister eller problem i gruppen. Dels har de olika pedagoggrupperna, lärare, förskollärare 

och fritidspedagoger tid och möjlighet att utvärdera och stötta varandra. I och med detta kan 

de också vidta nödvändiga åtgärder och sätta in dem där det bedöms som mest relevant för 

gruppen eller den enskilda individen. Samtliga fritidspedagogerna upplever det som svårt att 

mäta social utveckling hos eleverna och att det därför är svårare att säkerställa att det sker en 

positiv utveckling. De menar att det är lättare att mäta exempelvis utveckling i matematik 

eller engelska, där man mer eller mindre bara behöver arrangera ett test för att se var en 

individ ligger i kunskapsnivå. 
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5.3 Vad är viktigast i fritidsverksamheten för att barnen ska få möjlighet att utveckla 

den sociala kompetensen? 

Alla fritidspedagogerna anser att en av de viktigaste faktorerna till detta är de många 

möjligheterna till social kontakt som förekommer i fritidshemmet. Allt som händer på fritids 

främjar social kompetens det är sociala situationer som ger möjlighet att träna den sociala 

kompetensen (Fritidspedagog 2). Alla lyfter på olika sätt fram att allt i fritidshemmet syftar på 

det sociala och att de sociala kontakterna får väldigt stort och centrerat utrymme i 

verksamheten. Frekvensen av socialt samspel och det stora sociala fokuset i alla situationer i 

fritidshemmet är också något som samtliga fritidspedagoger betonar många gånger som en av 

de viktigaste faktorerna till att eleverna utvecklar sin sociala kompetens i fritidshemmet. Vi 

har många fler sociala situationer än övriga skolan och det ger fler tillfällen för barnen att 

utveckla sin sociala kompetens (Fritidspedagog 2). De påtalar också en viss skillnad i hur 

fritidspedagoger resonerar och förhåller sig till skolan jämfört med lärare och på så sätt lyfter 

de fram styrkan i just fritidsverksamheten. Fritidshemmet har inga kunskapsmål och gör inga 

dokumentationer kring enskilda barn, det får till följd att fritidspedagogerna får större 

utrymme att fokusera på andra bitar och däribland utvecklandet av elevernas sociala 

kompetens.  

Även fritidspedagogernas speciella kompetens är något som alla de intervjuade 

fritidspedagogerna lyfter fram som en av de viktigaste orsakerna till att eleverna får goda 

möjligheter att utveckla sin sociala kompetens i fritidsverksamheten. 

Som fritidspedagog har vi en viktig roll och vi tänker mycket på gruppen och den 

sociala biten.  Lärare har nog lite mer lärande i sitt tänk även om de också tänker på 

gruppen. Vi kanske har en annan vinkel, fritidspedagoger är duktiga på det sociala 

och jag tror inte det är slumpen som gör att vi sitter ofta med i 

likabehandlingsgrupper. (Fritidspedagog 4) 

Fritidspedagogerna anser inte att lärarna saknar kompetens när det gäller arbete med social 

kompetens och gruppdynamik, men de framhåller sin egen kompetens inom detta område som 

extra god, samtidigt som de menar att lärarna många gånger är tvingade att fokusera på 

skolresultat och därför inte hinner med denna del av elevernas utveckling på samma sätt.  
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6  Diskussion  

 

Mitt syfte med examensarbetet var att beskriva och att analysera hur de fyra intervjuade 

fritidspedagogerna upplever att elevernas sociala kompetens utvecklas i fritidshemmet. I 

metod- och resultatdiskussionen kommer jag att diskutera intressanta aspekter som jag funnit i 

resultatet samt granska och problematisera de metoder jag valt att använda mig av. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Trost (2010) menar att kvalitativa studier är att föredra om man vill försöka förstå människors 

sätt att resonera medan en kvantitativ studie är bra om man vill kunna ange en frekvens eller 

veta hur många procent av befolkningen som tycker på ett visst sätt. Jag ville förstå hur 

fritidspedagoger såg på social kompetens och hur de arbetade för att eleverna skulle utveckla 

sin sociala kompetens. Jag tyckte att en kvalitativ studie var det bästa valet för detta ändamål 

och valde därför att göra semistrukturerade intervjuer vilket jag ansåg var bra då det också 

gav mig möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få en extra förståelse om det framkom 

någonting som jag ville veta mer om under intervjuerna. Jag tror inte att enkäter hade kunnat 

ge samma förståelse då jag tror att det varit svårt att få fram ett liknande resultat med hjälp av 

färdiga svarsalternativ.  

Jag valde att göra mina intervjuer på ställen som jag hade vissa förkunskaper om och med 

fritidspedagoger som jag sedan tidigare haft mer eller mindre kontakt med. Det kan jag tycka 

har både sina för- och nackdelar. Jag anser att det kan vara en nackdel då man har en 

förkunskap och i och med den kan man ha förutfattade meningar om verksamheten eller 

pedagogen i fråga. Dessa förutfattade meningar kan vara av både positiv och negativ karaktär 

då man kan tolka in både överdrivet positiva och negativa faktorer i intervjupersonernas svar 

beroende på ens inställning. Jag har dock försökt att inte använda mig av fakta som jag hade 

med på grund av min förkunskap av verksamhet och pedagoger utan jag har försökt att enbart 

ta med sådant som framkom under intervjuerna.  

Jag informerade inte intervjupersonerna om att de kunde passa på frågor eller avbryta 

intervjun om de så önskade. Detta skulle jag kanske gjort, inte på grund av frågornas känsliga 

natur, men mer för sakens skull och för att de skulle känna en trygghet och lugn i att de 

faktiskt kunde dra sig ur om de så önskade. Intervjupersonerna visste ju faktiskt inte vilka 

frågor som skulle komma och kanske kände de en viss osäkerhet eller obehag som kunde 

minimerats på detta sätt och kanske hade detta i sin tur utmynnat i ännu bättre och djupare 

svar då intervjupersonerna enklare kunde befinna sig i nuet istället för att oroa sig för 

eventuellt känsliga frågor. 

Jag anser att jag har en relativt god validitet i min studie då jag anser att mina frågor matchar 

mitt syfte på ett bra sätt och att jag på det sättet tycker att jag lyckats mäta det avsett att mäta. 

När det gäller reliabilitet så är det lite mer osäkert även om Svenning (2003) menar att 
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resonemangen om tillförlitlighet inte gäller i samma utsträckning för kvalitativa 

undersökningar jämfört med kvantitativa. Kanske hade jag fått en ännu djupare förståelse för 

hur fritidspedagoger arbetar med social kompetens om jag använt mig av ännu fler 

intervjupersoner. Men samtidigt tycker jag att de svar jag fått fram tyder på ett liknande 

förhållningsätt till social kompetens och att fritidspedagogerna arbetar på liknande sätt med 

att utveckla barnens sociala kompetens. Men kanske hade fler intervjuer resulterat i en mer 

nyanserad bild av hur det faktiskt förhåller sig då mitt resultat baserat på de fyra 

fritidspedagogerna svar är relativt samstämmigt.  

Att jag använde bandspelare under intervjuerna anser jag som övervägande positivt då det gav 

mig möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna så många gånger som jag ansåg vara 

nödvändigt för att kunna säkerställa resultatet. Däremot kanske bandspelaren har negativ 

effekt på intervjupersonerna på så sätt att de känner sig obekväma när de blir inspelade och 

därför inte ger så utförliga svar som man skulle önska, men här anser jag att möjligheten att 

ställa följdfrågor och på sätt nå en fördjupad förståelse väl väger upp de problem som 

användandet av bandspelaren kan ge. 

En risk med personliga intervjuer enligt Svenning (2003) är att intervjuaren själv påverkar de 

svar han får genom sin närvaro, en så kallad intervjuareffekt. Han skriver också att 

intervjuaren kan råka styra intervjupersonernas svar genom minspel, allmän kroppshållning, 

eller annat som visar intervjuarens gillanden och ogillanden. Här tror jag att mycket av det 

sätt som man påverkar sker på ett omedvetet plan och att det även i efterhand är svårt att 

bedöma i vilken grad man har påverkat resultatet. Kanske hade denna analys underlättats om 

jag gjort videoinspelningar av intervjuerna då jag med videons hjälp lättare kunnat observera 

bland annat mitt eget kroppsspråk och minspel för att göra en bedömning av hur mycket jag 

påverkat intervjupersonens svar i en viss riktning. Nu nöjde jag mig med att spela in det med 

hjälp av bandspelare och jag tror att en bandspelare känns mindre dramatiskt för 

intervjupersonerna än om man riggat upp en videokamera. Med bandspelaren kan jag 

åtminstone gå tillbaka och kontrollera hur mina eventuella gillanden och ogillanden kan ha 

påverkat intervjupersonerna. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Samtliga fritidspedagoger anser att social kompetens är av stor betydelse och de verkar också 

brinna för att arbeta med densamma på olika sätt. De är alla på olika sätt inne på något som 

jag anser liknar Stigendals (2004) betoning av hur viktigt det är med social kompetens och att 

det är bland det viktigaste, om inte det viktigaste, för en människa att vara kompetent inom. 

Stigendal skiljer på teknisk och social kompetens där han alltså anser att den senare 

kompetensen är den viktigaste. Fritidspedagogerna kanske inte säger att det är viktigare att 

vara socialt kompetent än att vara tekniskt kompetent. Det tror jag beror på att säger man 

något sådant i skolan vore det ungefär detsamma som att svära i kyrkan, men de lyfter fram 

betydelsen av vara socialt kompetent och att känna sig trygg i gruppen för att kunna prestera i 

skolans ämnen. Även detta tycker jag tyder på en viss kunskapsfokusering och att det är den 

tekniska kunskapen som är det viktiga, jag tolkar det lite som att fritidspedagogerna anser att 
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social kompetens är viktigt och nödvändigt att arbeta med för eleverna ska kunna nå teknisk 

kompetens som faktiskt är själva orsaken till att skolan existerar. Dyste (2003) skriver om 

Vygostkijs syn på förhållandet mellan det individuella och det sociala som menar att den 

sociala medvetandedimensionen är primär, medan den individuella är avledd och omformad 

utifrån den sociala. Exempelvis språk, räkning, minne, perception och begreppsbildning har 

sitt upphov i social aktivitet och här tycker jag man ser betydelsen av social kompetens för att 

kunna tillgodogöra sig mer tekniska kunskaper. 

 

6.2.1 Hur arbetar personalen med att utveckla barnens sociala kompetens? 

För att kunna anses vara social kompetent bör man kunna hantera konflikter på ett bra sätt, ha 

en empatisk förmåga och införlivat eller tillägnat sig en grupp eller samhälles värderingar, 

normer, föreställningar och beteendemönster. När det kommer till vad fritidspedagogerna 

anser om dessa faktorer och hur de arbetar med och för att utveckla och stärka dessa hos 

eleverna i fritidsverksamheten så tycker jag det är intressant att alla dessa faktorer kommer 

med på ett eller annat sätt. Lägger man däremot till första delen av Perssons (2003) definition 

av social kompetens så är det lite mer oklart hur de arbetar för att göra eleverna medvetna om 

sitt eget territorium och att de vill och kan hävda det.   

Konflikthantering kommer med bland annat i samlingen och fritidspedagogerna ser det som 

viktig del där eleverna får chansen att ventilera vad som hänt på rasten, i kön till matsalen och 

korridoren. Tillsammans med eleverna försöker de lösa eventuella problem eller konflikter 

som har uppstått. Fritidspedagogerna anser också att eleverna får möjlighet att träna sig i 

konflikthantering under de fria aktiviteterna då de måste kommunicera på olika sätt med 

varandra och att de måste lösa de konflikter som uppstår antingen på egen hand eller med stöd 

av någon pedagog. I fritidshemmet är leken ofta ett ständigt närvarande moment och oavsett 

om den är styrd av pedagoger eller fri så betyder den mycket för elevernas utveckling. Precis 

som Dysthe (2003) skriver så tränar eleverna sig i allt från sociala samvaroregler till frigörelse 

samt självreglering och kreativitet.  

Thornberg (2007) skriver att man måste arbeta både på individ-, grupp- och på mer direkt 

nivå. Resultatet visar att fritidspedagogerna är inne på alla dessa nivåer på olika sätt. De mer 

individuella nivåerna arbetar de med under samlingen där de kan gå in och stödja enskilda 

elever. När de iakttar någon elev i svårigheter så sätter de in extra åtgärder för att stödja detta 

barn. De kallar också in övriga arbetslaget om det bedöms som nödvändigt för att eleven ska 

kunna lära sig att lösa de konflikter som uppstår i dess närhet. Fritidspedagogerna försöker ge 

eleven olika verktyg som denne kan använda sig av för att lösa eller undvika att onödiga 

konflikter uppstår. Detta anser jag stämmer väl överens med det Hwang och Nilsson (2003) 

skriver om Vygotskij och det han menade med proximal utveckling. Fritidspedagogerna ger 

eleverna utmaningar i form de konfliktlösningssituationer som uppstår i den dagliga 

verksamheten, i dessa situationer finns det oftast med någon vuxen som kan ge det stöd som 

behövs för att eleverna ska kunna nå fram till en lösning på konflikten. Dessutom får barnet 

under samlingarna ta del av hur andra löser sina konflikter och det finns och möjlighet att få 

extra stöd för de barn som eventuellt kan tänkas behöva det. 
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 På gruppnivå arbetar fritidspedagogerna med normer och värderingar genom bland annat 

charader, dramaövningar, gruppstärkande aktiviteter och värderingsövningar med uppföljande 

samtal. Även här spelar samlingen en stor roll då eleverna får möjlighet att komma till tals 

och uttrycka sina känslor och samtliga pedagoger lyfter på olika sätt fram att man kan påverka 

gruppens värderingar genom de samtal man väljer att ta upp. På den mer direkta nivån tolkar 

jag det som att denna utbildning i konflikthantering och medling dels sker i charader och 

dramaövningar, men kanske främst sker i skarpt läge, då barnen i en blossande konflikt 

antingen själva eller tillsammans med en pedagog måste försöka hitta en hållbar lösning. 

Thornberg (2007) skriver att det är viktigt att man på gruppnivå arbetar med att stärka 

samarbetsstrukturer framför konkurrensstrukturer och att om det finns en allt för stark 

konkurrens inom gruppen kan det få eleverna att hindra varandra och framförallt hitta 

lösningar på konflikter som handlar om egen vinning istället för att upprätthålla en god 

relation. Detta område tycker jag inte att fritidspedagogerna tar upp under intervjuerna, men 

om jag lutar mig tillbaka på min förförståelse om hur många fritidspedagoger arbetar så anser 

jag att det ingår naturligt i mycket av det vardagliga arbetet där man hela tiden analyserar vad 

och varför vissa konflikter uppstår och är det något som bedöms komma upp på grund av en 

konkurrenssituation så försöker man komma tillrätta med problemet genom att dels diskutera 

med de berörda, men också genom att samtala om det under exempelvis samlingen. 

Konflikthantering och samtal om konflikter är en aktiv del i samtliga intervjuade 

fritidspedagogers arbetsdag. Dels använder sig fritidspedagogerna av aktiviteter där eleverna 

måste samspela och kommunicera med varandra och i dessa aktiviteter uppstår ibland 

konflikter som fritidspedagogerna får hjälpa till att lösa. Att fritidspedagogerna ser 

konflikthantering som en viktig kunskap i den sociala kompetensen framkommer tydligt 

genom de många gånger konflikter och hanteringen av dem kommer upp i intervjuerna med 

dem. Precis som Stigendal (2004) verkar fritidspedagogerna anse att en av de viktigaste 

sociala kompetenserna är att klara av konflikter 

Det är noterbart att ingen av fritidspedagogerna nämner ordet empati eller empatisk förmåga, 

men jag tror att det beror på att de flesta inte anser att det är direkt kopplat till social 

kompetens. Men de arbetar medvetet med ämnen som resulterat i en ökad empati, bland annat 

under samlingen så kan känslor och orsaker till konflikter diskuteras närmare och där får 

eleven också enligt min tolkning möjlighet att sätta sig in i andras känslor. Resultatet visar att 

fritidspedagogerna också arbetar med charader och dramaövningar där eleverna kan få 

möjlighet att leva sig in i någon annans situation och det utvecklar också empatisk förmåga på 

sikt. Intervjupersonerna nämner vidare att de utöver dramaövningar och charader, arbetar med 

gruppövningar, något som även det mynnar ut i förståelse för andra. En av fritidspedagogerna 

nämner också att en del av arbetet syftar till att lära eleverna att sätta sig in andras perspektiv, 

vilket enligt mig måste sägas innebära arbete med elevernas empatiska förmåga. Utgår man 

från Thornberg (2007) så lär sig och utvecklar elever empati bland annat genom samtal om 

känslor som väcktes i exempelvis i en konflikt och vilka känslor den andra parten kan ha haft. 

Vidare menar Thornberg att man bör diskutera hur eleven kunde agerat i stället och vilka 

konsekvenser det skulle fått. Dessa lärande samtal är också något som enligt mig uppstår i 

såväl charader som dramaövningar. 
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I enlighet med Perssons (2003) definition av social kompetens måste en individ kunna göra 

det som framstår som rimligt i en situation, kultur eller det aktuella ämnet.  Detta är också 

något som kommer in i det vardagliga arbetet i fritidshemmet och enligt min tolkning av 

resultatet så sprids och utvecklas elevernas kunskap, förhållningssätt och sätt att agera till 

ovan nämnda områden i allt som sker i fritidshemmet. I samlingen exempelvis får eleverna 

möjlighet att ta del av och förstå den aktuella kulturen och demokratiska processer och de lär 

sig också hur de förväntas agera i situationen som kallas samling. 

 

6.2.2 Hur säkerställer personalen att barnens sociala kompetens utvecklas? 

När det kommer till hur fritidspedagogerna säkerställer att elevernas sociala kompetens 

utvecklas så menar samtliga intervjupersoner att det finns brister i detta område och en av de 

främsta anledningarna tycks vara brist på dokumentation och rutiner. De tycker också att det 

är svårt att mäta social utveckling och att det därför är svårt att säkerställa en positiv 

utveckling. Däremot så framkommer det att de planerar sin verksamhet så att de aktiviteter de 

erbjuder eleverna ska bidra till att utveckla såväl barngruppen som de enskilda eleverna. De 

nämner också att de på olika sätt i planeringen och tillsammans med arbetslaget tar upp om 

det finns elever som har problem eller brister och att de då sätter in nödvändiga åtgärder för 

att stötta och utveckla de sidor hos eleven i fråga som de bedömer nödvändigt. Detta anser jag 

är åtminstone ett första steg mot att säkerställa att utveckling sker.  Det som jag däremot anser 

med utgångspunkt från resultatet och som kan diskuteras vidare är hur man ska kunna 

garantera att inte enskilda eleverna riskerar att falla mellan stolarna, att man hittar metoder 

som kan säkerställa att alla elever verkligen fångas upp. 

 

6.2.3 Vad är viktigast i fritidsverksamheten för att barnen ska få möjlighet att utveckla 

den sociala kompetensen? 

Alla fritidspedagogerna anser att en av de viktigaste faktorerna till att eleverna utvecklar sin 

sociala kompetens i fritidsverksamheten är de många och goda möjligheterna till social 

kontakt som förekommer i fritidshemmet. Även fritidspedagogernas speciella kompetens är 

något som alla de intervjuade fritidspedagogerna lyfter fram som en av de viktigaste 

orsakerna till att eleverna får goda möjligheter att utveckla sin sociala kompetens i 

fritidsverksamheten. Även fritidspedagogers specifika kompetens och sociala fokus lyfts fram 

som argument.  

Detta tycker jag är intressant att belysa utifrån det sociokulturella perspektivet. Vygotskij 

lyfter fram den kulturella situationen barnet växer upp i som avgörande för barnets utveckling 

och att barnets sociala samspel med bl.a. lärare resulterar i utveckling. Detta tycker jag tyder 

på att mycket av fritidspedagogernas arbete och fritidsverksamheten har betydelse för 

elevernas utveckling. I fritidshemmet sker massvis med socialt samspel och genom 

fritidspedagogerna sker det under pedagogisk ledning och med ett syfte bland annat om att 

utveckla elevernas sociala kompetens. Enligt mitt sätt att se det borde det då gå att säkerställa 
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att eleverna faktiskt utvecklar sin sociala kompetens i fritidshemmet. Dessutom bör eleverna 

ta till sig den kultur vi på olika sätt förmedlar. 

Säljö (2010) betonar vikten av kommunikativa processer för mänskligt lärande och att det är 

genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Detta anser 

jag förtydligar hur viktigt det sociala samspelet och de många samtal som sker i fritidshemmet 

är. Precis som fritidspedagogerna pekar på är de många sociala kontakterna i fritidshemmet av 

yttersta vikt. Dels det som sker mellan elev och fritidspedagog, men också det som sker 

mellan elev och elev. Alla samtal och social interaktion leder till någon form av lärande eller 

utveckling och har då pedagogerna en tanke bakom sin verksamhet så styr de också det 

lärande som sker i verksamheten genom det som de medvetet väljer att lägga fokus på. 

Carlgren (1999) menar att det är i den sociala interaktionen som mening skapas, vilket enligt 

mig får betydelsen att meningen med att vara socialt kompetent föds i den sociala 

interaktionen och det är ju också i densamma som man har nytta av att vara det. Med det som 

bakgrund kan man alltså se betydelsen av de många och goda möjligheterna till social kontakt 

i fritidshemmen. 

I resultatet kan man också läsa att konflikthantering är en betydande del av arbetet i 

fritidshemmet. Att lösa konflikter på egen hand är inte lätt och enligt mig kan man inte begära 

att en elev på exempelvis lågstadiet ska klara detta på egen hand. Det är inte heller något som 

fritidspedagogerna anser utan de lyfter på olika sätt fram att de fungerar som stöd och hjälp i 

de fall det behövs, men också att eleverna själva får och har möjlighet att lösa de konflikter 

som uppstår. Detta tycker jag pekar på ett förhållningsätt som för tankarna till Vygotskijs 

begrepp proximal utveckling, där han syftar på en utveckling som ligger steget före. Eleverna 

klarar inte alltid av att lösa de konflikter som uppstår, men de utmanas av pedagogerna att 

göra det och de får stöd om så behövs. Detta tycker jag visar på att eleverna utmanas att testa 

sin förmåga, men också att det finns vuxna som stödjer och därmed främjar barnets 

utveckling. 

 

6.3. Fortsatt forskning 

Jag tycker att det skulle vara intressant att forska vidare på hur mycket den sociala 

kompetensen och känslan av grupptillhörighet påverkar studieresultaten. Kanske hade i detta 

fall en enkätstudie varit intressant då man kunde få ett stort insamlat material där man kunde 

mäta hur elevens uppfattningar om sig själva inom social kompetens och känslan av att vara 

accepterad av klasskompisarna korrelerar med studieresultaten. Det hade också varit 

intressant att utreda vidare hur fritidspedagoger skulle kunna arbeta för att kunna säkerställa 

att eleverna utvecklar sin sociala kompetens i verksamheten. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 

Vad betyder begreppet social kompetens för dig? 

 

Har ni någon definition av social kompetens i verksamheten? 

 

Hur arbetar ni för att utveckla varje enskilt barns sociala kompetens? 

 

Vad upplever du är er verksamhets styrka för att stimulera utveckling av den sociala 

kompetensen? 

 

Hur säkerställer ni att varje enskild elev utvecklar sin sociala kompetens? 

 

Dokumenterar ni elevernas utveckling på något sätt? 

 

På vilket sätt bidrar fritidshemmet till utvecklandet av social kompetens jämfört med övriga 

skolan? 

 

Vilket förbättringsarbete krävs för att verksamheten på ett ännu tydligare sätt skulle kunna 

bidra till att utveckla barnens sociala kompetens? 

 

 

 

 


