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Abstract  
The aim of this work was to find out how to work on social skills training at some youth leisure centers. 

Which methods and approaches do they use in their operation? My goal with this work is to develop 

myself as a youth worker in the area of social skills training. This is important because it will affect 

students in their future. I conducted structured interviews with qualitative responses and survey 

questions, the educators were selected because they had a youth workers education. The result of this 

work is that I have received answers to how it works in some youth leisure centers regarding the social 

training. I have learned what pedagogues believe that social skills training is, they believe that it is 

important and that it is a big part of the youth leisure center. The informants believe that pedagogues in a 

youth leisure center should be aware, properly trained and take their duties seriously. The conclusions of 

this work is that the youth workers that I have interviewed has the social practice in its operations, with 

or without special methods, and even if they are not completely satisfied with the way things stand today 

are their thoughts positive  and they want to improve. I have also been presented to youth workers 

thoughts about the social training in large parts agrees with what the research says. For example, all the 

informants that I interviewed thinks that the social practice in youth leisure centers is important and 

Birgitta Kimber (2007, 5) writes "Being able to create and maintain relationships is one of the most 

important thing we can learn to get a full life."   
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Sammanfattning  
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur arbetet kring social träning ser ut i några fritidshem. 

Vilka arbetsmetoder och arbetssätt har de i verksamheterna? Jag syftar också till att genom detta arbete 

utveckla mig själv som fritidspedagog inom detta område då den sociala träningen påverkar eleverna i 

deras framtid. Jag genomförde strukturerade intervjuer med kvalitativa svarsalternativ och enkätfrågor, 

pedagogerna valdes ut efter att de skulle ha en fritidspedagogutbildning. Resultatet av detta arbete är att 

jag har fått svar på hur det ser ut i några fritidshem angående den sociala träningen. Jag har fått veta vad 

pedagogerna anser att social träning är, de anser att det är viktigt och att det är en stor del av 

fritidshemmet. Informanterna menar att pedagogerna på ett fritidshem ska vara medvetna, rätt utbildade 

och ta sitt uppdrag på allvar. Slutsatserna av detta arbete är att fritidspedagogerna som jag har intervjuat 

har med den sociala träningen i sina verksamheter, med eller utan speciella metoder, och även om de 

inte är helt nöjda med hur allting ser ut idag är de positiva till att arbeta med social träning och vill 

förbättra sig. Jag har också fått fram att fritidspedagogernas tankar angående den sociala träningen i stor 

del överensstämmer med vad forskningen säger. För att ge ett exempel så tycker alla informanter som 

jag har intervjuat att den sociala träningen på fritidshemmet är viktig och Birgitta Kimber (2007, s 5) 

skriver ”Att kunna skapa och bevara relationer är något av det viktigaste vi kan lära oss för att få ett 

fullödigt liv”.  

 

 

 

Nyckelord: Fritidshem, social träning, social kompetens, emotionell intelligens.  



Förord 
 

Jag vill härmed tacka alla personer som har hjälpt mig och stöttat mig i detta arbete. 

Jag vill först tacka min handledare Sven-Olof Palm som har varit så otroligt hjälpsam och stöttat mig 

under hela arbetets gång. 

Nästa tack vill jag ge till de informanter som är med i detta arbete, utan er hade jag inte kunnat 

genomföra detta arbete. 

Slutligen vill jag tacka mina vänner, min familj och min sambo som har varit så otroligt förstående och 

hjälpsamma när jag har behövt fördjupa mig i mitt arbete.  

 

Klara Lundqvist    



 Innehållsförteckning 

1 INLEDNING 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Syfte 1 

1.3 Frågeställning 1 

1.4 Metod 1 
1.4.1 Urval 1 
1.4.2 Datainsamlingsmetoder 1 
1.4.3 Procedur 2 
1.4.4 Reliabilitet 2 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 3 

2.1 Fritidshemmets historia 3 
2.1.1 Fritidshemmets uppdrag 3 

2.2 Lgr 11 4 
2.2.1 Skolans uppdrag 4 
2.2.2 God miljö för utveckling och lärande 4 
2.2.3 Riktlinjer 4 
2.2.4 Modersmål 4 

2.3 Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i fritidshem. 4 

2.4 Vår mognadsprocess när det gäller social kompetens 5 

2.5 SET- Social och emotionell träning 5 
2.5.1 SET- programmet 6 
2.5.2 Emotionell intelligens 6 
2.5.3 Risk- och skyddsfaktorer 7 

2.6 Forumspel 8 
2.6.1 Jokerrollen 8 

2.7 Social träning och emotionell kompetens 9 
2.7.1 EQ- dockan 9 
2.7.2 Den sociala och emotionella kompetensen 10 
2.7.3 Självkännedom och självreflektion 10 
2.7.4 Empati 10 
2.7.5 Ansvar och konsekvens 11 
2.7.6 Motivation 11 
2.7.7 Bevara goda relationer till andra människor 12 
2.7.8 Kommunikation 12 
2.7.9 Konflikthantering 13 

2.8 Social kompetens 13 

2.9 Barnens sociala träning börjar i hemmet 14 

2.10 PBSI 15 

3 RESULTAT 16 

3.1 Fritidspedagogens uppdrag 16 

3.2 Social träning 16 



3.3 Metoder och utveckling 17 

3.4 Social träning, stöttning och miljön 18 

3.5 Emotionell intelligens 19 

4 ANALYS/DISKUSSION 20 

4.1 Fritidspedagogens uppdrag 20 

4.2 Social träning 21 

4.3 Metoder och utveckling 23 

4.4 Social träning, stöttning och miljön 25 

4.5 Emotionell intelligens 28 

5      AVSLUTNING 30 

KÄLLOR 31 

Internetsidor 31 

BILAGA 1  

BILAGA 2  

 



1 

 

1 Inledning   
 

1.1 Bakgrund  
Elevernas sociala träning är ytterst viktigt i skolans verksamhet, att det övas i tidig ålder då detta 

kommer att följa med eleverna genom hela livet enligt min mening. Birgitta Kimber som är speciallärare 

och psykoterapeut skriver: ”Att kunna skapa och bevara relationer är något av det viktigaste vi kan lära 

oss för att få ett fullödigt liv” (Kimber, 2007, s 5). Kimber menar också att barn behöver hjälp på vägen 

ifall de ska klara detta. Enligt mina erfarenheter är det viktigt att den sociala träningen börjar övas tidigt 

i skolan då inte alla elever får denna träning i hemmet. Stå i kö, att man väntar på sin tur när man ska 

tala och att man tänker på hur man uttrycker sig är exempel på social träning enligt min mening. Dr 

Gordon Neufeld, som är den främste experten i Kanada angående barn- och föräldrarelationer med en 

utvecklingspsykologisk utgångspunkt, säger att vi inte föds med att kunna känna olika känslor utan att 

det mognar fram vid fem till sju års ålder. För att ett barn ska kunna mogna har miljön betydelse enligt 

Neufeld (2007), bland annat att eleven har en nära kontakt med en vuxen och att den vuxne bryr sig om 

eleven.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur arbetet kring social träning ser ut i några fritidshem. 

Jag syftar också till att genom detta arbete utveckla mig själv som fritidspedagog inom detta område då 

den sociala träningen påverkar oss i våra liv. Jag ser den sociala träningen som en viktig och 

betydelsefull del i fritidshemsverksamheten.  

1.3 Frågeställning 
I mitt arbete har jag knutit följande frågeställningar. Arbetar man med social träning på fritidshemmet, i 

så fall hur? Vilka arbetsmetoder/arbetssätt för social träning finns det på fritidhemmet? Vilken 

inställning har fritidspedagoger till social träning?   

1.4 Metod  

1.4.1 Urval  
Jag intervjuade sex fritidspedagoger i detta arbete. De valdes ut efter kriterierna att de skulle ha en 

fritidspedagogutbildning, vissa pedagoger har gått fler utbildningar och kurser. Pedagogerna utbildade 

sig till fritidspedagoger olika år, från 1985 till 2003 och alla har arbetat sedan dess som fritidspedagoger 

förutom en pedagog som har arbetat några år som säljare. Jag intervjuade fem kvinnor och en man i 

åldern 30 till 55. När jag planerade intervjuerna tänkte jag använda mig av personer i kommunen där jag 

bor. Efter att ha kontaktat rektorer på de olika skolorna visade det sig att det bara fanns ett fåtal personer 

med en fritidspedagogutbildning. För att få en bra bild och svar från personer inom mitt 

utbildningsområde vände jag mig istället till skolor i andra kommuner och till mina handledare på skolor 

som jag har praktiserat på. Totalt blev det fem olika kommuner och jag vet att intervjuerna kan bli 

påverkade av att jag känner några informanter. Jag vill ändå påstå att jag inte tycker att detta påverkade 

intervjuerna utan jag lyssnade och tog in vad de sa istället för att tänka på vad jag har för erfarenheter 

med personen.      

1.4.2 Datainsamlingsmetoder  
Jag har valt att göra intervjuer. Enligt Johansson och Svedner (2010, s 34) ger intervjuer ”intressanta 

resultat”. I detta arbete har det genomförts strukturerade intervjuer och enkätfrågor med kvalitativa 

svarsalternativ med fritidspedagoger om social träning och emotionell kompetens på fritidshemmen. Jag 

vill förtydliga att de kvalitativa svarsalternativen innebär att informanten inte har fasta svarsalternativ 

utan de får svara fritt (Johansson & Svedner, 2010). Varför jag valde strukturerade intervjuer med 

kvalitativa svarsalternativ var för att jag ville få en djupare bild av hur det ser ut i några fritidshem och få 

reda på hur fritidspedagoger tänker kring social träning (Johansson & Svedner, 2010). Jag valde att 

anteckna informanternas svar istället för att spela in dem då jag anser att det kan vara bra för den 
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intervjuade, de får en liten paus emellanåt och de kan då fundera på om de har något mer att tillägga 

medans jag antecknar vad de precis sa. Jag fick till några informanter skicka mina intervjufrågor och få 

svaren skriftliga då det var brist på tid att träffas och på grund av avståndet, därav enkätfrågor. Jag har 

också fått genomföra några intervjuer per telefon av samma anledning. Sammanlagt har jag gjort en 

intervju där jag fysiskt träffade personen, två per telefon och tre via mailkontakt. När de intervjuerna 

över mailkontakt gjordes tänkte jag på det som Johansson och Svedner (2010, s 25) skriver ”använd 

vanligt språk, undvik ord med luddig betydelse samt negationer”. Jag vill göra det tydligt för mina 

informanter. Intervjufrågorna finns att läsa i bilaga 1. Frågeområden som har berörts är social träning, 

emotionell intelligens och fritidspedagogens uppdrag.   

1.4.3 Procedur  
För att finna litteratur till arbetet gick jag till biblioteket, letade på deras hemsida och letade fysiskt i 

hyllorna på biblioteket efter författare som skriver om social kompetens och social träning. Även min 

handledare rekommenderade några författare. Jag läste om olika författares syn på social träning och 

emotionell kompetens och därifrån valt de författare som är med i mitt arbete. När jag hade skrivit ner 

det jag vill ha med från författarna var min faktadel färdig. När det gäller mina informanter fick jag tag 

på dem på olika vis. Fyra kände jag, den femte informanten fick jag tag på genom en rekommendation 

av en rektor och den sjätte informanten fick jag kontakt med genom att jag slumpmässigt valde ut ett 

fritidshem i en annan kommun för att bredda mina informationskällor. Tanken var att de kanske arbetade 

efter andra sätt eller metoder när det gäller den sociala träningen. När jag hade kontaktat alla sex 

informanter, alla med fritidspedagogutbildning, intervjuade jag dem. På grund av brist på 

fritidspedagoger fick jag ändra min tanke att intervjua fritidspedagoger i min kommun och fick i stället 

vända mig till andra kommuner och personer jag känner som är fritidspedagoger. Informanterna fick 

reda på vad intervjuarna handlade om och vilket område det berörde. När jag gjorde intervjun där jag 

fysiskt träffade en informant satt vi ensamma och ostörda. Telefonintervjuerna gjordes under samma 

förhållanden, informanterna var i verksamheten men satt ostörda och i lugn och ro. Efter det började jag 

skriva mitt resultat som innehåller en sammanfattning av vad mina informanter sade. Nästa punkt 

handlade om diskussion och analys. Jag har där diskuterat och analyserat arbetet på så vis att jag har 

jämfört författare, informanter och även kommit med egna åsikter. Efteråt skrevs sammanfattningen, 

nästa steg var finjustering av hela arbetet. 

1.4.4 Reliabilitet  
Genom att jag genomförde strukturerade intervjuer med kvalitativa svarsalternativ i några fritidshem var 

jag ute efter att få en bra och trovärdig bild av hur det ser ut i just dessa fritidshem (Johansson & 

Svedner, 2010), vilket jag anser att jag fick. Med dessa svar kan jag inte säga hur det ser ut generellt i 

Sverige angående social träning på fritidshem. Genom de svar jag fick av mina informanter vill jag påstå 

att jag har fått en sanningsenlig bild av hur det ser ut i några fritidshem. Samma frågor till andra 

fritidspedagoger skulle naturligtvis ge andra svar. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Fritidshemmets historia  
Förr kallades fritidshem för arbetsstugan och kom till under senare delen av 1800- talet. Under den tiden 

i Sverige var det fattigt och barn som levde i dessa fattiga familjer skickades ut för att få ihop pengar. En 

del barn kunde tvingas till detta, om det så var att de skulle stjäla eller arbeta sig till pengarna. Detta 

resulterade att barn inte gick i skolan i den utsträckning de skulle. Detta noterade Anna Hierta Retzius 

och Fridtjuv Berg som var de drivande krafterna bakom uppkomsten till arbetsstugan. Genom 

arbetsstugan fostrades barnen till arbetare vilket förhindrade fattigdom och detta är arbetsstugans första 

syfte. Det andra syftet var att barnen skulle börja gå till skolan. Här följer en beskrivning på hur det såg 

ut. När barnen hade slutat skolan kom de till arbetsstugan där de också fick en bit mat. Barnen skulle bli 

arbetare och detta genomsyrade hela arbetsstugan genom att barnen fick lära sig vanliga arbetssysslor så 

som tillverkning av tofflor, bastsaker, korgar och borstar men också lagning av skor och kläder. Det var 

folkdirektionen som styrde över arbetsstugorna som var kompletteringsanstalter till skolan. De personer 

som var ansvariga på arbetsstugorna var hantverkare och ideellt arbetande kvinnor (Pihlgren, 2011).  

Ett uppror mot barnarbete startades 1933 där bland många andra Alva Myrdal var inblandad. Ansvaret 

för arbetsstugan gick över till barnavårdsnämnden 1933 och kallades därmed för eftermiddagshem. 

Nöje, avkoppling, lek och utevistelse för barnen blev plötsligt väsentligt. Nu arbetade 

barnträdgårdslärarinnor där vilka är föregångare till förskollärarna (Pihlgren, 2011).  

Något som växte fram under 1950- och 1960- talet var klubbverksamheter där barnen kunde få utöva 

slöjd, spel, lekar och bild. Här var det också förskollärarna som höll i aktiviteterna. På 1960- talet 

började användandet av ordet fritidshem och var tänkt till skolbarn i 7-10 års ålder. Tanken med dessa 

fritidshem var att förhindra skolk och ge barnen en bättre och mer positiv syn till skolarbetet. 

Fritidshemmets miljö skulle efterlikna en hemmiljö och ge barnen möjligheter till läxläsning, 

avkoppling, besök i skog och mark, måltider, husliga sysslor och stimulera till fritt skapande. 

Läroplanen, Lgr 69, gav skolan en uppgift att ordna fritidsverksamheter både i och under anslutning till 

skoldagen.  Dessa kallades för FA alltså fria aktiviteter, vilket de som arbetade i fritidshemmen många 

gånger ansvarade för och genom detta utökades samarbetet med skolan (Pihlgren, 2011).  

Begreppet fritidspedagog kom till 1966 och anledningen till detta var att under 1960-talet inrättades en 

utbildning för fritidspedagoger. År 1964 gjordes i Norrköping det första försöket med en utbildning 

gällande fritidspedagog. Grunden till utbildningen var förskollärare med inriktning mot skolbarnomsorg 

för barn mellan 7-12 år. Genom åren har utbildningen för fritidspedagoger förändrats. Genom 

lärarutbildningsreformen i början utav 2000- talet skedde den största förändringen då begreppet 

fritidspedagog byttes ut mot lärare med inriktning mot fritidshem. Det som också har skett är 

integreringen mellan fritidshem och skola. Med detta menas att en lärare med inriktning mot fritidshem 

är i skolan under dagen och sedan med på fritidshemstiden. I skolan är läraren mot fritidshem med på 

lektionerna och planerar med klassläraren men det kan också vara att läraren mot fritidshem är med i 

olika klasser olika dagar och tider. Detta varierar enligt Pihlgren (2011) från skola till skola.  

2.1.1 Fritidshemmets uppdrag 
Något som kanske de flesta vet är att fritidshemmet finns för att föräldrar behöver hjälp med omsorg av 

sina barn när de arbetar eller studerar (Pihlgren, 2011).  I och med detta är det viktigt att ge barnen en 

meningsfull fritid och även ge dem stöd i deras utveckling, att erbjuda elever aktiviteter och 

sysselsättning som passar alla är också något som fritidshemmet är till för enligt Wikare, Berge och 

Watsi (1999). I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007, s 10) definieras 

fritidshemmet så här:  

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

barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt friståendeverksamhet men är 

oftast i varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan. 
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I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007, s 22) står det också några 

rader om personalen på ett fritidshem: 

                Det är viktigt att personalen 

 utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och 

innehållsmässigt, 

 erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är 

varierad och utgår från barnens behov och intressen och 

 förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala 

och emotionella utveckling. 

 

2.2 Lgr 11  

2.2.1 Skolans uppdrag 
Gynna elevers harmoniska utveckling är skolans uppdrag enligt Lgr 11. För att genomföra detta ska det 

ske en balanserad och varierad sammansättning av arbetsformer och innehåll. För att skapa en helhet 

måste man åberopa olika former av inlärning. Det är då skolan måste använda sig av gemensamma 

erfarenheter och social kunskap världen över. Något som kan göra eleverna rikare på lärande och 

utveckling är när det sker möten om de pedagogiska synsätten i de olika skolformerna och fritidshemmet 

(Skolverket, Lgr 11, 2011). 

2.2.2 God miljö för utveckling och lärande 
I skolan kommer eleven att utveckla respekt gentemot sig själv och skolarbetet. Något som personalen 

på skolan ska sträva efter är att förmedla lust och viljan att lära och skapa en gemenskap som är social 

och levande, vilket resulterar trygghet hos eleverna. I den omgivning som skolan utspelar sig finns det 

en mängd kunskaper. Skolan ska arbeta efter de bästa förutsättningarna för att ge eleverna 

kunskapsutveckling, bildning och tänkande. Skolan har en betydelsefull roll när det gäller personlig 

trygghet men givetvis ska den grundläggande tryggheten och självkänslan ges i hemmet. Eleverna 

behöver få uppleva vissa känslor i skolan för att övervinna svårigheter och göra framsteg. Dessa känslor 

är att veta hur det känns när man gör framsteg och övervinner svårigheter. Eleverna har i skolan rätten 

till att få känna växandets glädje och att utvecklas (Skolverket, Lgr 11, 2011). 

2.2.3 Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den 

sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Lgr 11, s15). ”bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund” (Lgr 11, s17).  Läraren ska ”genom 

utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling” (Lgr 11, s 18).    

2.2.4 Modersmål  
Det viktigaste verktyget människan har för att kunna kommunicera, lära och tänka är språket. Det är 

genom språket som vi kommer underfund med hur personerna i vår omgivning tänker och känner. Även 

känslor och tankar uttrycks med hjälp av språket samt utvecklingen av våra identiteter. I samhällen där 

språk, kulturer, generationer och livsåskådningar möts är det av stor vikt att kunna ha tillgång till ett 

varierat och rikt språk för att fungera och förstå samhället. När det finns tillgång till ett eget modersmål 

skapar det gynnsammare förutsättningar för lärande inom de olika områdena och språkutvecklingen 

(Skolverket, Lgr 11, 2011).    

 

2.3 Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i fritidshem.  
Barnets självständighet är något som utvecklas efter hand som de går i skolan. Egna intressen och egen 

identitet utvecklas allteftersom och detta sker när barnet ingår i nära samspel med andra, barnets 

kamrater och deras värderingar får större betydelse. Det är viktigt att barnet får stöd och att de vuxna 

känner till detta men barnen måste samtidigt få utökade möjligheter att få ta eget ansvar. Många gånger 
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har barn i dessa åldrar svårigheter med frigörelsen från vuxna och beroendet av dem. Ju äldre barnet blir 

desto viktigare blir kamrater och gruppsamvaron. Något som fritidshemmet kan göra är att bidra med att 

barnet förbättrar sin tillit till sig själva och sitt eget kunnande i denna process (Skolverket, Allmänna råd 

och kommentarer- Kvalitet i fritidshem, 2007 Reviderad 2010). 

 

2.4 Vår mognadsprocess när det gäller social kompetens 
Dr Gordon Neufeld är den främste experten i Kanada angående barn- och föräldrarelationer med en 

utvecklingspsykologisk utgångspunkt. En målsättning som Neufeld tar upp och anser som viktig för 

föräldraskap och skola är att den generation som växer upp nu ska få social kompetens för vuxenlivet 

genom så kallad social träning. Hur lär vi oss att fungera socialt och som civiliserade människor i 

vuxenlivet? (Neufeld i Himmelstrand, 2007). Enligt Neufeld (2007) är ett av de mer förekommande 

sätten idag att i skolan ge elever en mer intensiv social omgivning med gruppaktiviteter. Inte heller bara 

det, utan eleverna ska också få mer social träning på helger och kvällar, varje tillfälle ska tas i akt. 

Samtidigt finns det många uppgifter på att den unga generationen har sociala problem. Dock växer det 

nu fram ett nytt synsätt på social träning enligt Gordon Neufeld (Neufeld i Himmelstrand, 2007). 

Hjärnans förmåga att i frontalloben härbärgera blandade känslor är grunden för social 

kompetens. Neufeld kallar detta för den integrerande principen vilket innebär: att samtidigt 

kunna känna ilska och medkänsla ger självkontroll; att samtidigt känna rädsla och drivkraft 

ger mod; att samtidigt känna frustration och omtanke ger tålamod; att samtidigt kunna ta in 

den egna ståndpunkten och en annan människas ståndpunkt ger förutsättningar för 

samarbete och konfliktlösning (Neufeld i Himmelstrand, 2007). 

Neufeld (2007) skriver också att vi inte föds med att kunna känna olika känslor utan att det mognar fram 

vid fem till sju års ålder. För att ett barn ska kunna mogna har miljön betydelse enligt Neufeld, bland 

annat att eleven har en nära kontakt med en vuxen och att den vuxne bryr sig om eleven. Ett exempel på 

detta är att ett barn i fyra års ålder kan säga: Jag vill ha en banan. Föräldern kan då svara: Tyvärr, 

bananerna är slut, men ändå säger barnet: Jag VILL ha en banan. Känna blandade känslor är svårt för 

ett barn i fyra års ålder, de saknar förmågan enligt Neufeld (Neufeld i Himmelstrand, 2007). Dock 

behöver vi denna förmåga för att kunna klara oss socialt, både i vuxenlivet och i skolan. För de personer 

som inte klarar av detta blir impulskontrollen svår att hantera. Då uppstår det lätt att dessa personer 

tappar bort sig själva i gruppen, kan inte ta till sig en annan persons åsikt eller att fastna i konflikter. 

Barn som har problem med detta i en svårare form får många gånger ”bokstavsdiagnoser”. Neufeld 

förklarar att ”Den nya kunskapen säger att mer social träning inte kommer att hjälpa dessa barn, utan 

snarare riskerar att förvärra situationen”. (Neufeld i Himmelstrand, 2007) Dessa tre punkter, nedan, 

behövs om den naturliga mognadsprocessen i hjärnan ska börja enligt Neufeld (2007).  

1) En nära emotionell kontakt med en mogen vuxen person som bryr sig. 

2) En plats där det är tryggt att känna sig sårbar, en plats där tårarna kan komma. 

3) Att ge utrymme för glädje, nyfikenhet och framåtanda i barnets liv. 

För att tydliggöra detta så innebär det att barnet behöver mer kontakt med vuxna och mindre kontakt 

med sina jämnåriga. Helt tvärt emot i jämförelse med vad många tror säger Neufeld (2007).  

"Slutexamen" i den sociala träningen är "…att framgångsrikt kunna vara tillsammans med 

andra utan att förlora upplevelsen av att vara en egen person" (Neufeld i Himmelstrand, 

2007). 

 

2.5 SET- Social och emotionell träning 
Birgitta Kimber är speciallärare och psykoterapeut och har många års erfarenheter av arbete med att 

utveckla både elevers och lärares empatiska och sociala förmågor, att använda sig av metoden SET är att 

genom övningar utveckla barns emotionella och sociala förmågor (Kimber, 2009).  
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”SET- programmet är utformat så att man stärker skyddande faktorer först och främst på individ- och 

gruppnivå och man använder sig av tekniker som grundar sig i social inlärningsteori.” (Kimber, 2009, 

s7)  

2.5.1 SET- programmet 
SET- programmet inkluderar barn mellan sex och sexton år och själva SET står för social och 

emotionell träning. Detta program är uppbyggt av olika moment, sammanlagt fem stycken, som övas 

regelbundet. Alla barn upp till skolår sex tränar detta program två gånger i veckan. När de börjar sjuan 

tränar de detta program en gång i veckan upp tills de är sexton år. Övningarnas svårighetsgrad anpassas 

efter ålder. Den första är självkännedom det vill säga att man är medveten om sina känslor och att man 

vet hur man ska hantera dem. Vidare att man har en realistisk bild av sig själv när det gäller egna 

förmågor och självkänsla. Den andra är att hantera sina känslor det vill säga varför känner jag som jag 

gör och hur handskas jag med dessa känslor? Den tredje är empati; att förstå andra människor, se saker 

ur deras perspektiv och förstå hur de känner. Vidare att ha en förståelse för att andra människor kan 

tycka annorlunda än du själv och uppskatta det. Den fjärde är motivation det vill säga att använda sig av 

sin inre energi för att nå sina egna mål och att klara av att sträva mot förbättringar genom att man själv 

tar initiativ till det. Vidare att man kan klara av svårigheter på vägen till målet för att man vet att det 

kommer vara värt det i slutet. Det femte och sista delområdet är social kompetens det vill säga att i 

relation till andra människor klara av att hantera de känslor som uppstår och även kunna klara av att 

hantera förhållanden, men också klara att avläsa situationer och kunna föra sig i sociala sammanhang 

(Kimber, 2009)  

Kimber (2009) delar här upp de fem momenten i teman vilket programmet innehåller.  

 Problemlösning    

 Hantera starka känslor  

 Lika - olika  

 Värderingsövningar  

 Konflikthantering  

 Göra mer av det man mår bra utav  

 Tolka bilder och berättelser  

 Stå emot grupptryck och kunna säga NEJ  

 Läsa av människor och situationer  

 Veta vad man känner   

  Lyssna och för fram budskap  

 Sätta upp mål och arbeta mot dem  

 Samarbetsövningar  

 Ge och få positiv feedback  

 Stresshantering  

De skyddande faktorerna och dessa teman går ihop på individnivå. Här kommer två exempel; ”att stå 

emot grupptryck har visat sig vara en bra metod för att unga skall stå emot grupptryck kring alkohol och 

droger” (Kimber, 2009, s 9) och ”att träna problemlösning och att göra mer av det man mår bra av har 

visat effekt för att förebygga depression” (Kimber, 2009, s 9).  

Hela detta SET- programmet har en viss ordning som man ska följa, det vill säga manusbaserat vilket 

betyder att programmet har en manual eller så kallad lärarhandledning. Övningarna som man ska 

genomföra en efter en finns från sex års ålder till sexton års ålder. Det är viktigt att manualen följs för 

att detta ska få full effekt. Det är då man ser skillnad, det vill säga att SET- programmet ger resultat 

(Kimber, 2009).    

2.5.2 Emotionell intelligens 
När man är emotionellt intelligent innebär det att ha förmågan att ständigt betrakta ens egna och andras 

känslor och sinnesstämning. Även att man kan ”urskilja dem och att låta den informationen vägleda ens 
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tänkande och agerande” (Kimber, 2009, s 6). När man är känslomässigt intelligent innebär det att 

personen ifråga vet vad denne känner, kunna avläsa vad andra känner och samtidigt kunna använda 

informationen på bästa sätt. Exempelvis att trösta någon då det anses behövas eller motivera människor 

vid behov. När den känslomässiga färdigheten har utvecklats förstår och uttrycker människan sina egna 

känslor, kan hantera affekt, känner igen känslor hos andra och låter känslor och sinnesstämningar 

motivera ett anpassat beteende. Personer som är trevliga, som det känns bra att ha i sin närhet och som 

får andra personer i sin omgivning att må bra, har känslomässig kompetens. Det blir svårare att planera 

sitt liv så att det blir så meningsfullt som möjligt när det finns brist på emotionell kompetens. Det vill 

säga man har svårt med att urskilja de känslor som dyker upp inom en. Denna brist kan då medföra att 

man har det lättare än andra att bli nedstämd. Det är lätt att bli styrd av sina egna känslor när det inte går 

att hantera dem. Det kan till och med bli så att man blir slav under sina känslor som det många gånger 

blir vid utåtagerande beteenden. När det blir missuppfattningar när det gäller andra personers reaktioner 

missuppfattar man själv lätt situationen och tycker då att man själv är otrevlig och klumpig. Det kan till 

och med bli så att man tror att människor undviker en. Personer som är känslomässigt kompetenta kan 

mycket lättare styra sina liv och kan även influera på andras. De personer som dock inte har den 

känslomässiga intelligensen hamnar många gånger i förhållanden som de inte rår på och känner sig ofta 

som offer (Kimber, 2009).  

Forskning har visat att det i så måtto är skillnad mellan barn/ungdomar med socio- 

emotionella störningar och barn/ungdomar utan sådana att de senare bättre förmår styra sina 

affekter än de socio- emotionellt störda. Att förstå känslor och att kunna hantera dem blir av 

vikt både för barn/ungdomar i riskzon och andra barn/ungdomar, och att utveckla den 

förmågan bör därmed vara en viktig ingrediens i preventivt arbete. Om barn/ungdomar har 

svårt att identifiera eller missbedömer sina egna och andras känslor är sannolikheten större 

att de hittar dåliga eller asociala sätt att lösa problem oberoende av hur intelligenta 

barn/ungdomar är (Kimber, 2009, s 7).   

Enligt Kimber mår tyvärr våra ungdomar och även våra barn i samhället sämre än vad de gjorde förr. 

Siffran på hur många ungdomar som lider av psykisk ohälsa har fördubblats under sista femton åren. 

Det finns förklaringar till detta; kort- som långsiktiga. Även om ungdomar har rätt så milda symtom 

under sin uppväxttid kan det dock bli allvarligare lägen längre fram såsom klinisk depression 

(depression som behandlas med hjälp av läkemedel), vilket är skrämmande. Med denna information kan 

vi bara konstatera att det är otroligt viktigt att ha bra metoder angående psykisk hälsa, att hitta olika sätt 

som under skolåren främjar detta. SET- programmet har visat sig vara ett positivt program i arbetet med 

att främja psykisk hälsa. Det har skett en utvärdering av programmet vilket har visat en positiv effekt när 

det gäller inåtvänd och utagerande problematik. Detta gäller då psykiskt välmående, mobbning, 

skoltrivsel och alkohol. Ju längre tid som eleverna får denna SET- undervisning desto bättre visar det sig 

att resultaten är. SET- undervisningen visar sig också ha positiva effekter när det gäller för 

barn/ungdomar att umgås med andra. SET hjälper eleverna med de färdigheter som krävs för att klara av 

detta, så som att hantera känslor, sina egna och andras men också att lösa konflikter och problem samt 

att ta hand om sig själva och sina liv på ett bra sätt i hälsosyfte (Kimber, 2009).   

2.5.3 Risk- och skyddsfaktorer 
Vad är det som talar om risken om att det eventuellt kan gå illa för en person? Det är riskfaktorer som 

berättar detta. Dessa finns på olika nivåer så som ”individ-, grupp-, familj-, skol-, och samhällelig 

nivå.”(Kimber, 2009, s7). Det finns också olika riskfaktorer på varje nivå såsom: 

koncentrationssvårigheter, mobbning, aggressivitet, att umgås i sociala kretsar, fattigdom, segregation, 

misslyckande i skolan, en familj med psykiskt sjuk förälder, en familj med mycket våld, en skola där 

eleverna känner sig otrygga och där de inte trivs. Det behöver inte alltid betyda en stor fara när det gäller 

riskfaktorer. Om man tänker sig var och en av dessa riskfaktorer för sig är risken relativt liten för att i 

framtiden få psykiska problem, men däremot två stycken kan ge en fyrfaldig ökning av risker och fyra 

eller fler kan ge en tiofaldig ökning av risker. Det vill säga en ytterligare riskfaktor kan ha otroligt stor 

betydelse ifall det redan finns en riskfaktor hos en person. Det är mer antalet det gäller än vad det är för 

sorts riskfaktor. Olika faktorer påverkar personer olika, som det mesta (Kimber, 2009).  
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I fråga om det förebyggande arbetet gäller det att sträva efter att skyddsfaktorerna ökar och 

riskfaktorerna minskar. Skyddsfaktorerna fungerar på så vis att de dämpar riskfaktorerna och på samma 

sätt så dämpar de även riskfaktorernas effekt på människan genom att skyddsfaktorerna ökar personens 

motståndskraft mot risker som finns i omgivningen. Här följer några skyddsfaktorer: social och 

emotionell intelligens, förmåga att hantera starka känslor, att ha en strukturerad, organiserad 

fritidsaktivitet, god kommunikation i familjen, att man har möjlighet att gå i en skola där man kan känna 

sig trygg men också leva i en välfärdsstat, kunna stå emot grupptryck, fysisk aktivitet, ha en familj där 

det finns en stark familjesammanhållning och där man kan ha roligt tillsammans och trivas och lyckas i 

skolan (Kimber, 2009).  

När man arbetar med detta i skolan ska man enligt Kimber (2009) försöka med att verkligen öka 

tillgången på skyddsfaktorer och minska riskfaktorerna. När man uppmuntrar elevers emotionella och 

sociala utveckling tenderar man att göra de skyddande faktorerna starkare på individ-, grupp-, och 

skolnivå. Arbetas det också med ett föräldraprogram som exempelvis ”Meningsfulla möten (Kimber, 

2009), Föräldrakraft (Molgaard, 2000), Komet för föräldrar (Forster, 2005) eller De otroliga åren 

(Axberg, 2006)” (Kimber, 2009, s 8) stärks skyddsfaktorerna på familjenivå. Det mest lönsamma sättet 

att stärka de skyddande faktorerna är givetvis genom att utbilda och stödja familjer men skolan kommer 

på en stark andraplats. För att kunna förebygga psykisk ohälsa för alla barn som går i skolan måste vi se 

till att alla kan utveckla sina emotionella och sociala färdigheter. När vi ger eleverna den möjligheten 

anser vi att vi är en bra bit på väg mot att förebygga psykisk ohälsa. När detta kompletteras av ledarskap 

och förhållningssätt som vi vet fungerar ger detta en god förutsättning för lugn och ro i klassrummet 

samt lärande. Genom detta förstärks de skyddsfaktorer som befinner sig inom skolans värld. 

 

2.6 Forumspel 
Katrin Byréus som är dramapedagog med lärarbakgrund skriver om hur människor kan genom metoden 

forumspel bli medvetna om att de inte behöver bli styrda av andra, ha dålig självkänsla eller bli utsatta 

för grupptryck. Istället ska vi bli medvetna om att vi själva kan styra våra liv (Byréus, 2001).  

När detta forumspel genomförs i en skola går det till på följande vis. En grupp elever väljer ett 

dagsaktuellt problem som de har varit med om exempelvis rasism, kränkning, grupptryck, sexuella 

trakasserier eller våld på gatan. Framförandet ska vara kort ca 5- 10 min. När de spelar upp detta slutar 

framförandet med att den eleven som spelar den utsatte misslyckas med sina strävanden. Gruppen som 

nu framförde detta vill nu ha hjälp av publiken genom att de som framförde denna scen gör det igen och 

då får de i publiken när som helst säga stopp. När de har gjort det går denna person in och tar den 

utsattes plats och provar med andra meningar. Jokern som är ledare för spelet försöker sedan uppmuntra 

till olika lösningar på det nuvarande spelet. En beskrivning av vad jokern (ledaren) är och ska veta om 

forumspelet innan denne börjar kommer längre ner i texten. En viktig sak som man inte får glömma är 

att det finns inget rätt eller fel svar utan olika variationer ska här testas (Byréus, 2001).  

Enligt Katrin Byréus (2001) är det många pedagoger som frågar om de yngre eleverna klarar av detta 

forumspel. Hon skriver att vid sju års ålder har elever redan fått uppleva att man inte alltid får vara med 

och leka eller sina föräldrars särbehandling av sina barn, elever i denna ålder vet vad som är rätt och fel. 

Detta forumspel går att anpassa efter vilken ålder eleverna befinner sig i och elever i denna ålder tycker 

det är roligt att fantisera och leka. Det är ofta mer hela konceptet som väcker elevers intresse i denna 

ålder än själva konflikten (Byréus, 2001). 

2.6.1 Jokerrollen  
Den som leder forumspel kallas som sagt för jokern. Rollen som jokern är ett ansvarsfullt uppdrag och 

efter ett tag när deltagarna har fått erfarenhet om jokern kan de själva testa detta i grupper med sina 

klasskamrater. Om några i klassen ska visa ett forumspel är det viktigt att ledaren (läraren/pedagogen) 

inte lämnar eleverna då det kan uppstå situationer som att ingen ropar stopp. Jokern har som uppgift att 

berätta reglerna och hur det hela går till för deltagarna så att alla förstår. De mer ingående reglerna är att 

det får vara långa eller korta inhopp från publiken, att detta är frivilligt och att det ska vara 
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verklighetstroligt annars kan jokern stoppa och prata med publiken och fråga om detta är realistiskt. 

Avgörandet ligger då i publikens händer. Framförandet ska befinna sig i en realistisk miljö alltså inte på 

en scen men exempelvis i ett klassrum eller korridor. Jokern måste också tänka på att under första 

framförandet fördela sin uppmärksamhet på både publiken och de som framför då det är lätt att bara 

fastna vid framförandet. Hur jokern intresserar sig för spelet resulterar statusen på spelet. Efter första 

framförandet börjar jokern applådera för att få med sig publiken och visar sitt intresse genom att ställa 

frågor till publiken. Exempelvis; Är detta verklighetstroget? Kan det uppstå sådana händelser? Vad kan 

ändras på? Vem är det synd om? Sen är det lite repetering av regler och sen är det dags för framförande 

nummer två då publiken får säga stopp och hoppa in. Under andra framförandet ska jokerns 

uppmärksamhet befinna sig hos publiken och jokern behöver eventuellt säga stopp och fråga; Det som 

händer just nu. Är det bra? När eleverna säger nej kan man höra vad de har för förslag och höra vem som 

vill prova de nya förslagen. Ibland kan vissa elever behöva lite stöd för att våga gå upp. En person i taget 

byts ut så att inte handlingen ändras för mycket. Jokern får också använda sitt förnuft när det gäller detta 

så att det inte blir för långdraget och eleverna tröttnar. Jokern tackar sedan för inhopparnas insatser och 

säger att vi kommer att ta med alla inhopp som har gjorts och jokern dömer inte något inhopp. Jokern 

bör avsluta forumspelet när intresset fortfarande finns. Det sista som ska göras är nämligen 

slutdiskussion i par. Eleverna får tycka till om det som har hänt. Jokern ska sedan höra med eleverna vad 

det tycker, även med de elever som inte har framfört eller gjort några inhopp. Alla tackas efteråt för 

deras insatser. Jokern berättar för eleverna att man kan leva sig kvar lite i rollen innan man blir sig själv 

igen. Sen är det en liten paus sen börjar nästa uppträdande. Ibland kan det räcka med två tillfällen per 

gång då detta kan vara rätt så krävande (Byréus, 2001).    

 

2.7 Social träning och emotionell kompetens  
Maria-Pia Gottberg (2007) är utbildare och coach. Hon skriver att fler skolor i vårt land väljer att arbeta 

medvetet med just emotionell och social utveckling. Det som skolorna får arbeta med är att skapa en 

omgivning som elever känner sig trygga i men också en omgivning där de har en god förutsättning att 

utveckla sin självkänsla i. Något som de flesta pedagoger är vana vid är att prata om känslor med 

eleverna och hur man ska handskas med dem. Pedagoger utvecklar elevers empatiska förmågor medvetet 

genom att utveckla sin kommunikation, diskuterar ansvarsfrågor och tränar på att hantera konflikter. 

Eleverna tränar dessa förmågor också omedvetet genom att det är naturlig process mellan människor. 

Gottberg (2007) skriver att vi idag vet vad unga människor behöver för att kunna utvecklas till väl 

fungerande individer i samhället och till en person som är trygg i sig själv. Det som elever får erfara i 

skolan ger sedan konsekvenser ute i samhället. Gottberg menar att tidiga insatser i emotionell och social 

träning stärker elevernas förmågor kring detta och genom det lönar sig detta arbete inte bara i 

skolbudgeten utan också den psykosociala hälsan. Social och emotionell träning som sker medvetet ökar 

elevens psykosociala hälsa vilket betyder att elevernas kraft att stå emot droger, nikotin, negativt 

kompistryck och kunna säga nej till våld ökar (Gottberg, 2007). 

När kontakten med eleverna blir bättre och när inlärningsklimatet förbättras resulterar detta i att fler 

elever uppnår godkänt i skolan. Något annat som sker är att mobbningen avtar och fler elever ges 

möjligheten att trivas i de olika formerna i skolan. Vi lär oss samtidigt något i samband med detta. Vi lär 

oss hur vi kan bli bättre vägledare när vi främjar den emotionella och sociala utvecklingen hos våra 

unga, vilket är viktigt för att kunna vägleda dem rätt (Gottberg, 2007).  

2.7.1 EQ- dockan 
EQ betyder emotionell intelligens och när man arbetar med EQ innebär det att man arbetar med 

”förhållningssätt mellan barn- barn, vuxen- vuxen, vuxen- barn” (Gottberg, 2007, s 11). Gottberg skriver 

om att idén till EQ- docka kom upp efter att hon hade fött sitt andra barn. Hon har börjat fundera på hur 

leksaker och dockor ser ut, vad ger vi våra barn? Är de verklighetstrogna? Vilket budskap ger vi till våra 

barn genom olika leksaker? När Gottberg gick runt i butikerna tittade hon på gosedjur och dockor och att 

de inte reflekterar verkligheten. Majoriteten var flickor som ler och är blonda och har blåa ögon. Själv 

tänkte hon sig dockor med olika känslouttryck. Hon tänkte även på hur dessa dockor med olika 
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känslouttryck kunde vara till stor hjälp för de barn som inte har lärt sig tala. Dessa barn kan få hjälp med 

att kommunicera med andra med hjälp av dockorna (Gottberg, 2007).  

Det har gått några år sen Gottberg kom på idén med dockorna och nu finns faktiskt EQ- dockan att köpa. 

Denna docka passar utmärkt till Maria–Pia Gottbergs övningar och teorier som hon har. Hon ger 

exempel på konkreta teman om känslor som man kan arbeta med, dockan fungerar perfekt till detta. 

Gottberg (2007) ger många olika exempel om hur man kan arbeta med dockorna i boken. Man kan 

arbeta med en docka/en känsla i taget eller arbeta med alla i en övning. Här följer ett exempel där man 

enligt Gottberg tränar flera känslor i en övning. Känslosnurran: ”Lägg alla dockor i en ring på golvet. 

Be barnen att sätta sig i en yttre ring. I mitten placerar du en tom flaska som du sätter snurr på tills den 

stannar och pekar mot någon av dockorna. Uppmuntra nu barnen att berätta om någon gång då de hade 

den känslan som flaskan pekade mot. Alternativt kan de gestalta känslan med kroppen” (Gottberg, 2007, 

143).  

2.7.2 Den sociala och emotionella kompetensen 
Gottberg skriver om att den undervisningen som sker i skolan kan beskådas utifrån två olika perspektiv. 

Förhållningssätt och kompetens. Hon menar också det att pedagogers förhållningssätt är en stor 

betydande faktor när det gäller hur väl elever lyckas med den emotionella och sociala träningen, vilket 

kommer att beskrivas längre fram. Det går även att dela upp kompetens (förmåga) i personlig kompetens 

och underrubrikerna är där: självkännedom och självreflektion, empati, ansvar och konsekvens och 

motivation. Sedan följer social kompetens som har underrubrikerna: Bevara goda relationer till andra 

människor, kommunikation och konflikthantering. I följande text ges en beskrivning av de olika 

områdena (Gottberg, 2007).  

2.7.3 Självkännedom och självreflektion 
Enligt Gottberg (2007) innebär självkännedom att känna sig själv på det viset att man vet hur man ska 

hantera sina känslor och att man helt enkelt vet vad man själv känner, dock kan detta vara svårare än vi 

tror. Det är inte alltid lätt att veta vad vi känner innerst inne, många gånger uttrycker vi känslor som inte 

stämmer överens med de innersta känslorna. Vi förväxlar våra känslor, vilket inte alls är ovanligt. För att 

främja en utveckling kring barns självkännedom ska vi ge dem möjligheten till att ha sina egna känslor. 

Detta gör vi genom att hjälpa dem på så vis att vi är ett stöd för dem när det gäller att sätta namn på 

deras känslor och att vi är där och bekräftar känslorna som de har. En viktig sak att tänka på är att vi 

stödjer dem i alla känslor de får så att de vet att det de känner är helt normalt, annars kan det vara 

otroligt förvirrande för barnen. Vi måste vara där och stödja barnen i att hjälpa dem skilja på beteenden 

och känslor, att alla känslor de känner är okej men dock inte alla beteenden. Vi ger dem också ett större 

handlingsutrymme enligt Gottberg då vi hjälper dem att koppla ihop att man får en viss känsla i en viss 

situation. Vägledning är något som barnen behöver när det gäller detta. ”De behöver förstå vad de 

känner, sätta ord på det och försöka förstå vad som utlöste känslan” (Gottberg, 2007, s 41). På grund av 

detta har självkännedom en stor betydelse i den emotionella och sociala träningen. Vi kan agera på ett 

bättre sätt när vi förstår varför vi känner som vi gör, detta gäller då både mot oss själva och mot andra. 

En sak som hjälper oss i detta är självreflektion, vilket oftast genomförs tyst för oss själva och på det 

viset är det lätt att barnen missar att man ibland behöver göra en självreflektion av sig själv. Men vi kan 

hjälpa barnen i detta genom att ställa frågor till dem ”Hur känner du? Hur tänker du? Hur gör du?” 

(Gottberg, 2007, s 41) på detta vis hjälper vi eleverna i deras självreflektion.  

Gottberg (2007) skriver om fyra andra begrepp som påverkar oss när det gäller självkännedom. Dessa är 

självkänsla – handlar om hur du värdesätter dig själv, självförtroende – handlar om hur du uppskattar det 

du gör och även att du tycker om dig själv för det du gör, självtillit – handlar om att man tror på sig själv 

när det gäller att testa nya saker eller att klara av saker överhuvudtaget, självbild – att man har en 

realistisk bild av sig själv vad det gäller både positivt och negativt.  

2.7.4 Empati  
Det innebär att tolka, uppfatta och förstå vad en annan individ känner. Ordet i sig betyder inkännande 

och kommer från grekiskan. Många gånger kan det tyckas vara ett svårdefinierat ord vilket resulterar att 

det finns olika beskrivningar av vad ordet betyder. ”en inre, emotionell förståelse av vad andra 
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människor känner, medan andra menar att det mer handlar om en intellektuell förståelse av detsamma.” 

(Gottberg, 2007). Maria-Pia Gottberg skriver om hur vi kan träna upp vår empatiska förmåga genom att 

lyssna och då menar hon inte bara till vad som folk säger utan hur det sägs. Exempelvis; ”Jag såg hur du 

klappade Lisa på armen och tröstade henne när du såg att hon var ledsen. Det var bra gjort, du är en bra 

kompis som visar att du bryr dig.” (Gottberg, 2007, s 47). Barn visar många gånger prov på stor 

empatisk förmåga och vuxna är där och uppmuntrar dessa beteenden vilket förstärker dem. Gottberg 

skriver om att den empatiska förmågan kan delas upp i två drag. Det första innebär att ”utveckla sin 

förmåga att uppfatta, tolka, dra slutsatser kring en människas känsloläge” (Gottberg, 2007, 48). När detta 

är gjort har vi kommit till nästa steg, att visa denna empati på ett passande sätt. När det handlar om att 

lära ut empati är en bra förebild det bästa sättet enligt Gottberg (2007). 

2.7.5 Ansvar och konsekvens  
Betydelsen av att ta ansvar för våra handlingar och oss själva ökar efter hand som vi blir äldre. Självklart 

har vi ansvar för hur vi beter oss men det är lätt att lägga över det på någon annan och många gånger 

tycker vi att det är skönt också. Här kommer två exempel på vad som kan komma ur vår mun: ”Du gör 

mig så arg, jag blir galen när du gör så där.” och ”Du gör mig så ledsen när du säger elaka saker till 

mig.”(Gottberg, 2007, s 48). Vem är det då som styr över denna känsla? Vem blir ledsen och arg? Vem 

tillhör denna känsla? Ja, det är ju den personen som säger det. Hur man ska gå vidare i denna situation är 

ju upp till personen som sa det. Känslan kanske behöver förmedlas till någon? Hur som helst så kommer 

det att bli konsekvenser av handlandet. Valet som personen gör påverkar personen själv och personer 

runt omkring. Många gånger kan pedagoger i barnens omgivning döma dem för fort när det gäller vad de 

säger till varandra. Elever kan då ställa sig i försvarsposition. Det finns ett annat tillvägagångssätt så som 

att ställa enkla frågor som: ”Hur menar du nu? Hur tänker du när du säger så? Hur tror du att det du 

säger uppfattas av andra?”(Gottberg, 2007, s 49). Genom att ställa dessa frågor får den person som har 

sagt detta en chans att förklara varför eller kanske be om ursäkt och så vidare. Eller det kan vara så att 

eleven menade det den sa men förhoppningsvis så får man bukt på problemet. Detta sätt har kallats 

”icke-fördömande förhållningssätt” (Gottberg, 2007, s 50) men Maria-Pia Gottberg vill kalla det för 

något som låter mer positivt ”ett främjande förhållningssätt” (Gottberg, 2007, s 50).  

2.7.6 Motivation 
Vad är det som är själva motorn i oss? Hur vet vi vart vi ska? På latin så heter, att röra sig, movere. För 

att ta oss fram här i världen får vi hjälp av vår motivation, den får oss framåt och även vilket håll vi ska. 

Alla människor är dock inte medvetna om vad det är som tar dem framåt i deras vardag. Varje dag går vi 

upp och gör det vi gör. Det vi drivs av enligt Gottberg är att vi vill uppnå positiva känslor. Dessa 

positiva känslor uppnår vi genom arbete och drömmar. Gottberg menar också att genom medvetenhet 

växer vår handlingsfrihet och därmed våra möjligheter. Det är ”behov som ska tillfredsställas” 

(Gottberg, 2007, s 52) mer än målen i sig som driver oss och gör det hela intressant. Exempelvis så kan 

det vara ett mål att köpa en motorcykel. Vad kommer detta att tillföra mig? Vinden i ansiktet, känna sig 

snabb och smidig, kunna ta sig fram överallt och kunna putsa och pyssla om den. Frågor som dyker upp 

är; Kan detta upplevas innan jag har råd med en motorcykel? Redan i år? (Gottberg, 2007).  

En annan sak som påverkar vår motivation är värderingar. Våra värderingar påverkar oss mycket genom 

att de motiverar och styr oss. Ibland blir vi påverkade av andras värderingar också. Vi har 

kärnvärderingar och det är allra viktigast att känna till dessa (Gottberg, 2007).  

Enligt Gottberg (2007) krockar människors målsättningar och värderingar. ”Det är inte ovanligt att vi 

sätter upp mål som vi sedan försöker uppnå utan att leva med de värderingar som gjorde målet så 

attraktivt från början.” (Gottberg, 2007, s 53). Något som säkert många känner till är att man vill göra 

allt för att ens barn ska få en bra uppväxt med tanke på hus, semestrar och man arbetar mycket för att få 

råd med allt, att man kommer på att man har försummat barnen i det hela fast det inte var tanken ifrån 

början. Föräldrarna lägger, enligt Gottberg, mycket energi på allt annat än att ge barnen en harmonisk 

och trygg uppväxt. Om vi kan lyckas hitta våra kärnvärderingar igen så ökar vi chanserna att nå vårt mål. 

”att leva i enlighet med sina kärnvärderingar, och samtidigt vara på väg mot målen, är oerhört 
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motiverande” (Gottberg, 2007, s 53). Vi kan hjälpa barn med deras mål, målsättningar, långsiktiga mål, 

motivera dem och hjälpa dem att förstå vad det är som motiverar dem. 

2.7.7 Bevara goda relationer till andra människor  
När det gäller att fungera bra tillsammans med andra individer kan vi ju inte säga annat än att det är 

värdefullt och det har stor betydelse resten av livet enligt Gottberg (2007). Detta anses vara en 

skyddande faktor för barn och ungdomar när de växer upp. Hur vi tar kontakt med andra människor och 

hur vi bevarar denna kontakt är olika från person till person. Alla är olika och det får vi också lov att 

vara. När du kommer ny till en grupp kan det vara bra enligt Gottberg (2007) att inte ta så stor plats i 

början så att du läser av situationen, vilket är ett av sätten som finns. Den raka motsatsen är att du genast 

tar ledarrollen om situationen kräver det. I andra grupper välkomnas du och får hjälp med att komma in i 

gruppen. När första intrycket är gjort gäller det att ta väl hand om relationen om man vill få den att växa 

då det hela tiden är ett ömsesidigt givande och tagande. Det viktigaste i en grupp är att både ge och ta 

men även kunna se sig själv med andras ögon. En annan del i det sociala livet så som arbete, skola och 

familj har alla individer ofta olika roller. En stor del av den sociala träningen utförs i skolan där 

individen får lära sig grunderna för social kompetens. Det är här de ska lära sig att alla människor är 

olika, har olika bakgrunder, olika förutsättningar, olika mål etcetera. Allt detta som har räknats upp leder 

till att försöka lära eleven respekt och självgranskning så att de lär sig känna igen situationer och 

relationer både goda och mindre goda (Gottberg, 2007).  

2.7.8 Kommunikation  
Gottberg inleder kommunikation med några ord som hennes man sa till deras femårige son:  

När du vill tala om för oss vad du vill ha, eller inte ha, kan du ibland behöva ändra på ditt 

sätt att prata med oss för att vi ska höra dig, uppfatta vad du säger och förstå dig. Då kanske 

det inte fungerar att du sätter dig i en buske i skogen och viskar vad du vill eller ens att du 

skriker rätt ut. Du kanske kan hitta på andra sätt att säga det du vill (Gottberg, 2007, s 57). 

Enligt Gottberg (2007) är anpassning ett nyckelord när det gäller kommunikation. För att få fram våra 

budskap kan vi ibland tala till vuxna som vi gör till barn och ibland fungerar detta inte alls. När man 

kommunicerar med andra människor måste man vara flexibel och anpassa sig till den man talar med och 

vilket situation det är. Vi kan förbättra vår kommunikation genom hur vi lär av oss själva och andra när 

det gäller kommunikationsmönster. Det är genom rösten, orden och kroppen som vi kommunicerar. Sju 

procent står orden för, trettioåtta procent står rösten och röstläget för och femtiofem procent står 

kroppsspråket för menar Gottberg (2007). Här ser vi att hur vi uttrycker oss har större betydelse än vad 

vi säger. Exempelvis så kan man se ifall någon säger förlåt och verkligen menar det den säger. En fråga 

som vi kan ställa oss är om vi verkligen vet detta? Vet vi egentligen vilken betydelse allt har? Innan barn 

har fått sitt språk och kan det ordentligt studerar de antagligen mycket mer på kroppsspråket hos 

människor än vad vuxna gör. För att inge förtroende till någon måste kroppen, rösten och orden stämma 

överens med det vi vill säga.  

Gottberg beskriver kommunikation som en trappa. Överst på trappan försöker vi förstå vad det menas 

med att vi har en vilja att förstå andra genom öppna frågor och lyssna aktivt till de svar som ges. Vi 

trycker inte på med våra egna åsikter och vad vi tycker. Här befinner vi oss också när man 

kommunicerar som allra bäst. Är man på ett trappsteg ner då handlar det om att förklara sig. Exempelvis 

om man kommer för sent till arbetet förklarar man många gånger varför man är sen vilket antagligen inte 

är det viktigaste utan det är att göra sitt arbete bra när man nu är på plats. Nästa steg ner är försvar och 

angrepp, att vi försvarar oss när vi angrips är vanligt. Exempelvis; Det här duger inte, gör om det! Det 

kan också gälla i situationer där du känner dig ”träffad” fast det var inte menat till dig. Sen finns det ett 

trappsteg till, det sista. Det heter döda/dödas, det kan betyda fysiskt våld vilket trots allt är ett sätt att 

föra kommunikation på. Det finns ett annat sätt också och det är att kommunikationen dör ut helt enkelt. 

Detta trappsteg behöver vi förhoppningsvis sällan uppleva. Det är viktigt att vi är medveta om hur vi 

kommunicerar och att vi har öppna ögon för hur andra kan uppfatta oss (Gottberg, 2007).  
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2.7.9 Konflikthantering 
Ibland hamnar vi i konflikter när vi kommunicerar med andra vilket inte är ovanligt. När man hamnar i 

en konflikt anser man att man själv har rätt och den andre har fel. Vi försöker många gånger att ändra 

motpartens ståndpunkt samtidigt som motparten vill göra detsamma. Oftast är det svårt att avgöra vem 

som har rätt eller för den delen fel. Oftast förstår vi att det leder ingenstans i att försöka ta reda på vem 

som har rätt eller fel i en konflikt. Trots att det är lätt att man gör det. Konflikter kommer vi aldrig att 

kunna undvika, de kommer alltid att finnas där vad vi än tycker. Se dessa konflikter som en lösning att 

komma framåt är något vi skulle behöva börja göra trots att det är svårt. Det är bättre att vi accepterar att 

konflikter kommer att finnas i våra liv istället för att låtsats som att de inte är där. Hur konflikter ska 

hanteras kan utvecklas, att man kan lära sig om varandras sätt att kommunicera. Det är viktigt att man 

tänker på ett visst sätt när man stöter på konflikter, att man i förväg har tänkt ut en plan för hur man ska 

handskas med dem. Vad passar just dig? Hur vi hanterar konflikter som vi möter i våra liv påverkar oss 

på fler nivåer såsom familj, arbete och skola. I stort sett hela samhället på sikt (Gottberg, 2007).  

 

2.8 Social kompetens  
En av författarna till boken Tänk om är Lars Sjödin som är lärare i beteendevetenskap, idrott och 

engelska. Han är även mental rådgivare till elitidrottare och fungerar som utbildare inom olika områden 

exempelvis ledarskap. Den andra författaren heter Staffan Petersson och driver utbildningsföretaget 

Situational Activities AB, som bedriver vidareutbildning av lärare kring ledarskap, social kompetens och 

teambuilding. Företaget ordnar också äventyrsaktiviteter (Sjödin & Petersson, 2001).    

Social kompetens är ett komplext begrepp enligt Sjödin och Petersson. Vad ordet betyder går att 

diskuteras. Idag används det mycket och kanske inte heller på rätt sätt enligt författarna. När social 

kompetens har beskrivits har det visat sig att fokuset har legat på ”människors förmåga att anpassa sig 

till den rådande situationen” (Sjödin & Petersson, 2001, s 17). Frågan som ställs då är denna förmåga, 

var kommer den ifrån? För att man ska kunna utveckla denna förmåga vilka faktorer spelar då in? 

Författarna skriver om ett sätt att se på bakomliggande faktorer och den sociala kompetensen. De gör det 

med en förklaringsmodell ”social kompetens utifrån inre kompetens och handlingskompetens i 

interaktion med omgivningen” (Sjödin & Petersson, 2001, s 17).  Den inre kompetensen handlar om 

värderingar, förståelsen för egna känslor och drivkrafter med flera. Handlingskompetensen: praktiska 

färdigheter, teoretiskt tillämpbara kunskaper och abstrakt förståelse med flera. Dessa två kompetenser, 

menar författarna, fungerar i ett samspel emot omgivningen. Hur man ska handla med olika personer i 

olika situationer utvecklas när man arbetar med att utveckla den sociala kompetensen. Vad social 

kompetens innebär kan också förklaras på ett annat vis så som att kunna etablera kontakter med andra 

människor på ett värdefullt sätt. I detta sammanhang menas ett värdefullt sätt med att båda individerna 

får en värdefull utdelning av exempelvis känslor eller växling av faktakunskap. Den viktiga skillnaden 

mellan kompetensen att vara social och social kompetens får inte glömmas. ”Att vara socialt kompetent 

innebär inte ”bara” att vara en trevlig person i ett sällskap, det handlar också om att på ett fungerande 

sätt utvecklas och få andra människor att utvecklas” (Sjödin & Petersson, 2001, s 18). Författarna 

beskriver en sammanfattning på vad inre kompetens, social kompetens och handlingskompetens är. Inre 

kompetens är exempelvis att vara medveten om sina egna värderingar och drivkrafter, att kunna hantera 

sina känslor men också förstå dem. Social kompetens innebär enligt (Sjödin & Petersson, 2001, s 18); 

”nyttjandet av inre kompetens och handlingskompetens i samspel med andra individer i olika 

situationer”. Exempel på detta är att uppfatta känslor hos andra, skapa och bevara relationer och lära och 

bli lärd. Den tredje och sista är handlingskompetens: Exempelvis praktiska färdigheter, teoretiska 

kunskaper och förmåga till problemlösning och abstrakt tänkande (Sjödin & Petersson, 2001).  

Lars Sjödin och Staffan Petersson menar att det finns fem beståndsdelar i arbetet när det gäller att 

utveckla social kompetens. De skriver om kunskapssyn, gruppdynamik, kommunikation, etik och 

personlig utveckling. När det gäller kunskapssyn skriver de att det råder delade meningar om vad som är 

viktigast att lära sig. Är det traditionell faktakunskap eller är det hur du samverkar med andra 

människor? Vad är viktigast? Är de lika viktiga? Nästa är gruppdynamik. Det är hur individen samverkar 
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med andra individer enligt författarna. Därför ingår gruppdynamik i det stora begreppet social 

kompetens. Alla individer är olika och man kommer någon gång i sitt liv att samverka i en grupp och då 

är det viktigt att utveckla sin avläsningsförmåga gentemot andra individer.  Man måste även kunna 

granska sig själv för att se hur grupptrycket påverkar en själv och hur jag påverkar andra i gruppen. 

Nästa beståndsdel är kommunikation; för att bygga upp sin sociala kompetens måste man använda sig av 

den största beståndsdelen vilket är kommunikation. Människan har alltid varit en fysisk varelse och även 

när det gäller kommunikation mellan olika individer och detta har varit en stor grundpelare under en 

lång tid. Nu när vi har kommit in i den tekniska tidsåldern suddas sakta gränsen mellan fysisk- och 

teknisk kommunikation ut. Detta leder då till frågorna som författarna ställer sig. Kommer förståelsen 

och tolkningsförmågan av andra människor att öka eller minska då den elektroniska kommunikationen 

ökar? Tack vare den elektroniska kommunikationen får vi en mindre och mindre värld då 

globaliseringskommunikationen ökar vilket leder oss till nästa punkt etik. I dagens samhälle har vi en 

mångfald bland folket som ständigt ökar och detta leder då till att mindre grupper så som skolklasser 

eller arbetsplatser blir mångkulturella. Detta sätter oss i situationer där vi måste göra etniska 

ställningstaganden. Då vi kanske anser att något görs fel är det inte säkert att vi vågar ifrågasätta 

situationen vilket visar att vi måste bli mer säkra på vår ståndpunkt och våga säga ifrån. ”Det betyder att 

vi måste ta ansvar för vårt liv och våra beslut. Kan det vara så att arbetet med social kompetens kan öka 

elevers förmåga till empati och utveckla deras personliga etik?” (Sjödin & Petersson, 2001, s 20) Den 

femte och sista delen är personlig utveckling. Enligt författarna består personlig utveckling av två delar. 

En del är att lära känna sig själv en annan är att testa nya saker utanför sin trygghetszon. Det är alltid 

påfrestande att utmana och rannsaka sig själv men det är också utvecklande enligt Sjödin och Petersson 

(2001). Författarna använder dessa beståndsdelar då de beskriver dagens samhälle som kan likas vid en 

flod som bara blir bredare och snabbare hela tiden. Med hjälp av dagens teknik och medias hjälp är vi 

ständigt uppkopplade till en värld där man som individ måste utveckla sitt kritiska tänkande både 

gentemot sig själv och samhället och inte glömma grunderna för social kompetens (Sjödin & Petersson, 

2001).   

    

2.9 Barnens sociala träning börjar i hemmet 
Jesper Juul (1995) är en dansk familjeterapeut och skriver att många författare och pedagoger anser att 

skolan är den mest naturligaste platsen att lära sig social kompetens på men Juul har en annan syn på var 

det sociala ansvaret ligger. Han menar att barn som får stöd i tidig ålder med sin sociala utveckling 

kommer själva att utveckla ett starkare socialt ansvar i vardagen som till exempel hjälpsamhet, 

känslighet och hänsynsfullhet. Det sociala ansvaret som utvecklas genom denna metod gör att individen 

oftast utvecklar en högre grad av medansvar gentemot andra människor. Juul menar att denna utveckling 

börjar redan i tre- till fyra års ålder och när barnet når puberteten har detta tanke- och handlingssätt 

mognat. Då utvecklingen börjar i sådan tidig ålder faller ansvaret på familjen att ge barnet en plattform 

att utvecklas och öva sitt sociala ansvar på. Sedan är det givetvis stor skillnad från familj till familj på 

vilken vikt man lägger på familjens värderingar till exempel i en praktisk familj kanske pliktkänsla och 

hjälpsamhet är viktigare än flexibilitet och hänsynsfullhet. En annan viktig del att tänka på är att olika 

familjer har olika attityder mot varandra även andra skillnader såsom familjens storlek, sociala status 

och ekonomi är stora faktorer som måste tas med i beräkningen. Även olika kulturer har olika sätt att 

mäta barnens sociala ansvar vissa genom att man släpper barnen fria men de håller sig inom samhällets 

gränser medan andra har en striktare syn och samhällets lagar är orubbliga. Juul anser att det finns två 

avgörande förutsättningar för att barnens sociala ansvarighet ska kunna utvecklas sig optimalt: 1. 

Föräldrar kan se och erkänner deras behov av att samarbeta. 2: Föräldrarna uppträder – gentemot 

varandra, barnen och andra människor – på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller här, som i de flesta andra 

förhållanden att de vuxnas exempel gör mycket djupare intryck än deras verbala uppfostran (Juul, 1995).  
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2.10 PBSI 
Positive Behavior Support Initiative, PBSI. När denna metod först utvecklades hette den endast Positive 

Behavior Support vilket förkortas PBS. Sista ordet, initiative, utvecklades år 2000 under ledning av Dr. 

K. Richard Young som fick hjälp och stöd av personal på Brigham Young University (University, 

2013).  

Positive behavior support (PBS) är ett program som syftar till att göra barn, ungdomar och vuxnas miljö 

bättre. Detta görs genom att problembeteenden minskas och att man försöker att gynna positivt beteende. 

PBS är utvecklat för att skapa positiva livsstilar som gagnar framgång och lycka i skolor, städer och 

familjer. För att säkerhetsställa detta så måste det finnas nog med beröm, uppmuntran, beteendemässiga 

interventioner och undervisning av livskunskap (University, 2013). 

PBS fungerar så att man först tar reda på vilken nivå som eleverna befinner sig på när det gäller deras 

sociala beteende. Det finns tre olika nivåer, den första är en vanlig grundläggande nivå för alla elever. 

Den andra nivån är: att på en mer fokuserad nivå för studenter som befinner sig i riskzonen för att 

utveckla framtida akademiska och sociala problem. Den tredje nivån är speciellt för dem som visar svåra 

beteendeproblem och akademiska brister och kallas den intensiva nivån. När man följer detta PBS 

program påverkar den miljön på så vis att den blir omhändertagande, alla kan känna sig säkra, de får 

fostran och undervisning, känna sig behövda och känna att de får lyckas. Skolan lär ut hur man beter sig 

och är en praktiserande miljö (University, 2013). 

Utifrån strategier som är valda genom erfarenheter och att förändringar sker, är meningen att man på ett 

strukturerat sätt skapar social kompetens. Detta gör man genom att man på ett förebyggande sätt lär sig 

den kompetens som handlar om självförvaltande färdigheter, det sociala samspelet och andra viktiga 

livskunskaper. För att bekämpa beteenden som skapar problem lär man ut mer funktionella och lämpliga 

beteenden och detta skapar ett miljöanpassat nätverk (University, 2013).   
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3 Resultat 

3.1 Fritidspedagogens uppdrag 
Här nedan följer en sammanfattning av vad informanterna har sagt, en mer detaljerad beskrivning finns i 

bilaga 2. Den första frågan som jag ställde till de intervjuade handlade om hur de uppfattade sitt uppdrag 

och vilken roll de har som fritidspedagoger.  Alla sex informanter tyckte att det är viktigt att ha en 

fungerande verksamhet och att deras roll som fritidspedagog är viktig. Alla pedagogerna tyckte också att 

verksamheten ska formas efter eleverna. En informant säger att det är svårt att få fram vad exakt deras 

roll är och en annan informant säger att de har svårt att hitta fritidspedagogernas roll i Lgr 11, men att 

det dock är lättare att finna sin roll under rubriken, fritidshemmets uppdrag, i Allmänna råd och 

kommentarer - Kvalitet i fritidshem. Här nedan följer exakt vad de sex informanterna svarade på frågan 

om deras uppdrag som fritidspedagog. 

Två av mina informanter tycker att deras uppdrag som fritidspedagoger är lite otydligt. Citatet som följer 

är pedagogernas egna ord; 

”Man befinner sig på fritids för föräldrar och deras barn. Fritidshemmet kompletterar 

skolan. Jag tycker att det är svårt att hitta vår roll i Lgr 11 och att Allmänna råd och 

kommentarer – kvalitet i fritidshem är lättare att hitta vår roll i. Annars så försöker vi se vad 

våra barn och barngruppen behöver”, 

”Rollen som fritidspedagog är fortfarande, efter alla dessa år, otydlig. Det gör mitt arbete 

svårt, då många har en nedvärderande syn på dem som arbetar på fritidshemmen. Mitt 

uppdrag är att få till stånd en väl fungerande fritidshemsverksamhet på skolan där jag 

arbetar. Det gör jag genom att strukturera upp och själv vara delaktig i verksamheten.”  

Här nedan följer hur fyra informanter uppfattar sitt uppdrag som fritidspedagog utan några ord om 

osäkerhet på sitt uppdrag;  

”Att se till att ha ett fungerande fritidshem som lever upp till de mål som finns. Att vi 

formar vår verksamhet efter Lgr 11, Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshem, 

lokala styrdokument och likabehandlingsplan. Vi ska skapa en positiv miljö och en 

fritidsverksamhet som är till för barnen. Vi måste också ta det ansvar som krävs då vi har 

ansvar för andras barn. Man måste också tänka på att vara en god samtalspartner till sina 

arbetskamrater”,  

”Att man lägger sin energi på att vara fritidspedagog. Sen är det viktigt att uppdraget tas på 

allvar”,  

”I uppdraget som fritidspedagog ligger en stor del i att göra det möjligt för barnen att 

utveckla förmågor och kunskaper i hur vi samarbetar och löser problem i grupp, att 

utveckla olika sätt att lösa konflikter mellan barnen i grupperna. I arbetet finns ett stort 

inslag av arbete med en hälsosam livsstil, att visa på skapande aktiviteter och mycket lek 

och rörelse utomhus. Men det kan också ingå att göra verkliga saker tillsammans. En show 

eller teateruppsättning eller ett idrottsevenemang. Jag uppfattar uppdraget som viktigt och 

utmanande”, 

 ”Är just nu på en skola som tar emot ett mycket udda klientel där flera elever har mycket 

stora problem i hemmen. Mitt arbete handlar mycket om att försöka uppehålla någon form 

av normalt beteende. Att uppmuntra de elever som "gör rätt". Att stoppa och samtala med 

de elever som gör fel. Uppdraget känns väldigt basic just nu. Att se till så alla klarar sig 

levande genom dagen”.  

 

3.2 Social träning 
Under denna rubrik faller det in några frågor som handlar om vilken innebörd begreppet social träning 

har för de intervjuade. Hur gammal man bör vara när man börjar med social träning och vilken betydelse 

social träning har på fritidshemmet? Är det viktig, hur viktigt?  Här svarar fem av sex informanter att det 

handlar om att fungera i ett sammanhang/grupp. En pedagog menar att social träning betyder att man 

accepterar varandras olikheter och att man får lära sig att vara flexibel. Social träning för en annan 
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pedagog innebär att man tränar det sociala genom att samtala med varandra. Social träning för en annan 

pedagog innebär ” att lyfta det som är bra i elevens beteende och det som gör andra människor glada”. 

På frågan om när det är lämpligt att börja med social träning tycker fyra av sex informanter att det ska 

börjas med tidigt. De menar att det i princip börjar redan när man föds. De två andra pedagogerna menar 

att den sociala träningen ska påbörjas i fem- sexårsåldern, att man måste hinna med att bli klar med sig 

själv först innan man klarar av att ta in andra känslomässigt. En vidare förklaring är när barnet börjar 

säga saker som att ”denna leksak är min” och inte vill dela med sig, då är tiden inne för att börja med 

den sociala träningen enligt den ena pedagogen. Den andre pedagogen säger att det är lagom när barnen 

börjar på fritids.  

Samtliga intervjuade pedagoger menar att det är viktigt att man på fritidshemmet ägnar sig åt social 

träning. Tre informanter säger att det är själva huvudpoängen med verksamheten och att det är självklart. 

En pedagog menar att man får ett bra liv genom att vara socialt kompetent. Samma pedagog menar att 

”det är viktigt att vara prestigelös när det kommer till olika sociala situationer”. En informant säger att 

det är viktigt att vi pedagoger stödjer eleverna i deras kommunikation mellan varandra. En annan 

pedagog som arbetar med fasta samlingar dagligen säger ”På dessa samlingar tar vi upp och pratar om 

allt möjligt. Det kan vara saker som har hänt, många gånger är det någon social tvist som har hänt 

mellan elever. Under dessa samlingar har vi en bra chans att prata om detta”.     

3.3 Metoder och utveckling 
På min fråga om pedagogerna använder sig av någon speciell metod i sin verksamhet var det blandade 

svar. En pedagog säger att de använder sig av sociogram. ”Det innehåller standardfrågor som; är någon 

rädd eller är någon utanför etcetera. Detta görs i början av varje termin och i slutet av varje termin. Man 

gör en koll på hur alla barn har det. Så här kommer det upp lite av varje som behöver diskuteras”, 

pedagogen har en positiv inställning till sociogrammet. En annan pedagog säger att de använder PBS 

och även Hans-Åke Sherps metoder om utveckling av verksamheten, här är pedagogens ord; ”det är inte 

barnet eller kollegan som har problem eller är problematisk. Det är situationen och miljön som ska 

anpassas/förändras för att komma åt problemet. För det mesta bildas en lärgrupp för att ta fram och 

komma med lösningar till problemet”. En pedagog säger att de utgår ifrån FN:s Barnkonventionen, 

vilket betyder att de följer de rättigheter barnen har enligt FN. Tre av sex informanter använder sig av 

någon sorts metod eller riktlinjer i sina verksamheter. De resterande tre hade olika svar. En pedagog sa 

att de hade tre fasta samlingar varje dag där de frågade eleverna ifall de ville prata om något. 

Exempelvis ”det kan vara saker som har hänt. Många gånger är det någon social tvist som har hänt 

mellan elever.” Samma pedagog beskriver att de också har samarbetslekar, ”lekar vi ordnar där eleverna 

får tänka på sina kamrater och ett samarbete krävs i dessa lekar för att de ska kunna genomföras.”  En 

pedagog berättar att de arbetar medvetet med att utveckla elevernas sociala kompetens men de har inte 

några direkta metoder, ”men man har ju anammat lite här och där” säger pedagogen. En annan pedagog 

säger ”Vi är ett färskt arbetslag. Vi har inte haft tid att organisera och planera vilket arbetssätt vi ska ha”.  

När det gäller frågan om pedagogerna känner att de har gjort någon förändring kring social träning den 

senaste tiden/åren skiljde sig svaren en del. En informant svarade att de tyvärr har fått dragit ner på 

ambitionerna på grund av neddragning av personal men trots det har de diskussioner kring hur de kan 

utveckla sin verksamhet, vilket sker regelbundet. De har dock en genomtänkt strategi angående social 

träning vilket följer.  

”Det vi går efter är att vi visar barnen respekt, vi ser dem och lyssnar på dem. Vi arbetar 

medvetet med barnen när det gäller att utveckla deras sociala kompetens. Vi hjälper dem i 

hur de ska tala till varandra och vad man säger högt och inte. Exempelvis: Man får lov att 

tycka något negativt om vad andra har på sig men man säger det inte högt för då kan man 

såra andra. Sen hjälper vi också eleverna i leken och det sociala samspelet med varandra. Vi 

tar inte över det men vi hjälper dem med att tydliggöra regler, exempelvis för leken”.  

Samma pedagog säger också att man ibland får tänka efter och vara nöjd med det som man har 

åstadkommit. En pedagog säger att det beror mycket på konstellationen av personal och de har just nu 

två nya i sitt arbetslag. En pedagog säger att de behöver ta tag i detta omgående och en annan svarar att 

de har lite småjusteringar från år till år efter barngruppen.”Man gör det som gruppen efterfrågar eller det 



18 

 

man som pedagog ser att gruppen och individerna behöver”. En pedagog har ganska nyss bytt arbetsplats 

och pedagogen berättar att ” Om jag jämför min förra arbetsplats och min nuvarande så har mitt 

arbetssätt till en viss del ändrats. Jag tror faktiskt att det rent krasst kan bero på att barnen på min 

nuvarande skola har väldigt liknande kulturell bakgrund jämfört med den förra. Därmed är det inte sagt 

att social träning är enklare nu, bara annorlunda.” 

En fråga som ställdes handlade om ifall pedagogerna kunde ge något exempel på något som kunde 

utvecklas i deras verksamhet. Detta gällde då den sociala träningen. Alla pedagoger hade var sitt svar. 

En pedagog menar att vårt samhälle idag består så mycket av datorer därför är det viktigt att träna 

interaktionen mellan människor. En informant hänvisade till föregående fråga i att det gjordes lite 

”småjusteringar från år till år”. En pedagog sade att fritidshemmet ska ha personal med rätt utbildning 

för arbetet. En pedagog sade att de alltid kan förbättra sig och detta kan genomföras med hjälp av 

diskussioner som sker mellan de som arbetar i verksamheten. Vi behöver utveckla skolklasskänslan sa 

en pedagog, den spontana känslan av att ta ansvar för varandra och skolan. En pedagog sa att det de vill 

utveckla just nu är det att barn kommer och säger till dem att de inte får vara med och leka, detta gäller 

när de frågar barn som redan har påbörjat en lek. Det som pedagogerna diskuterar är ifall elever ska få 

kunna leka ensamma ifall de vill, ibland så vill de ju helt enkel det. Pedagogen fortsätter med att de nu 

försöker komma på den bästa lösningen.   

3.4 Social träning, stöttning och miljön 
De flesta informanter menar att social träning bara är positivt och att eleverna vinner på det. Några 

informanter menade att social träning är nödvändigt och det är viktigt att vi stödjer eleverna i detta. En 

pedagog menar att man tar det för givet, och det för ofta, när det gäller den sociala träningen och några 

säger att den sociala träningen underlättar när eleverna ska samverka med andra. En pedagog sa att vi 

måste tänka på vad för signaler, ”det vi visar med vår kropp och röst”, vi vuxna skickar ut till barnen. 

Samma pedagog sa också att det är viktigt att man har diskuterat ihop sig i gruppen, att man har samma 

”barnsyn” så att man behandlar eleverna lika. En informant menar att eleverna vinner på det genom att 

de förstår sig själva och andra bättre genom social träning. En pedagog säger att ” alla ska samtidigt få 

egen tid på fritidshemmet, lärandet ska bestå av det barnet väljer själv i samspel med andra”.  Eleverna 

tar inte lika lätt till sig ”småsaker”, exempelvis saker som eleverna säger till varandra, säger en annan 

pedagog. Samma pedagog fortsätter med att den sociala träningen bådar också gott när det gäller att lösa 

konflikter och att möta omgivningen prestigelöst.  

Fem av sex informanter säger att man får tänka sig för innan man handlar i avsikt att stötta eleverna när 

det gäller social träning. Pedagogerna förklarar detta genom att man måste finnas till för eleverna, vara 

medvetna, tänka till innan man griper in och man måste ha balans. En pedagog förklarar att ”det är 

skillnad mellan att vara där för eleverna eller finnas till för dem”. Ett exempel på detta är att om man är 

trött finns man där för eleverna i jämförelse med om man är pigg och engagerad så finns man till för 

dem. Pedagogen säger att vi måste vara ”bejakande till elevernas idéer”. En annan pedagog säger att de 

medvetet stöttar eleverna genom de samlingar de har. ”Vi måste stötta dem genom att vi hjälper dem i 

konflikter” säger två pedagoger, att vi hjälper dem med hur man ska tänka så att de kan lösa konflikterna 

själva så småningom. Man får vara uppmärksam på när man ska gå in och hjälpa elever i olika 

situationer. ”Hjälpa dem när det är konflikter men också lära dem tänka själva, givetvis får man ingripa i 

de situationer som man bedömer att eleverna behöver hjälp i. Så ofta som det bara går låter man eleverna 

lösa situationerna själva fast man har lite koll på dem så att man kan bedöma ifall man behöver gå in och 

hjälpa dem i samtalet.” Enligt en pedagog ”måste vi som pedagoger självklart vara ledaren i 

verksamheten, vilket inte är helt enkelt. Man måste finna en balans i att låta elever, som klarar av det, 

göra saker och bestämma själva, men givetvis är det pedagogerna som ska bära ansvaret. Behoven som 

finns i gruppen måste också pedagogen se”. En pedagog säger att vi måste ”stödja barnen i alla 

konfliktsituationer som uppstår och att kollektivt i grupp samtala i förebyggande syfte”.  

Hur bör miljön vara kring eleven när social träning utövas? Informanterna har lite olika svar men alla 

strävar åt samma håll vilket är att den ska vara så bra som möjligt för eleverna. En pedagog säger att 

”den ska vara tilltalande, lugn och harmonisk och att det ska finnas humor.” Två pedagoger säger att 
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miljön ska ha valmöjligheter, pedagogerna ska erbjuda aktiviteter men betonar också hur viktigt det är 

att det finns plats för fri lek. En pedagog tycker att många rum är bra att ha på fritidshemmet, det skapar 

valmöjligheter. En informant pratar om att man skapar en miljö som främjar gemenskap och att alla 

elever behöver olika stora grupper att vistas i. Även att man kan ha varierande aktiviteter så att alla hittar 

det som de brinner för. En trygg miljö med medvetna pedagoger säger en informant, personalen ska vara 

utbildade och miljön ska vara organiserad. Samma informant menar också på betydelsen med att inte ha 

för stora barngrupper. En pedagog säger att miljön ska vara en lek med glädje ihop med andra barn och 

att man ska använda den sociala miljön som fritidshemmet har. En annan pedagog säger att miljön ska 

vara på det viset som eleven är van vid, ordagrant säger informanten att ”alla klarar inte av att applicera 

beteenden från en tillrättalagd miljö till den fartfyllda vardagen”.  

3.5 Emotionell intelligens 
När frågan om vad emotionell intelligens är svarade två pedagoger genom att berätta vad empati är. Det 

var, enligt den ena pedagogen, att kunna ta del av andras känslor och den andre pedagogen sa att det var 

”att agera när någon behöver hjälp och att ha distans till sig själv”. En pedagog berättade att det är svårt 

att vara emotionellt intelligent men att det säkert går att utveckla i en bra miljö med en intelligent 

omgivning. Samma pedagog fortsätter med att känslor har vi alla men att använda dem på ett bra sätt är 

kanske intelligensen, att man tränar sig i att förstå andras uttryck och deras känslor. De sista orden håller 

tre andra pedagoger också med om, att det betyder känslan och förståelsen för andra. Hur är den 

personen? Den andre pedagogen säger att man förstår andra människor, att man kan sätta sig in i andras 

situationer. Samma pedagog avslutar med att ”man ska kunna förstå andra personer även om man inte 

har samma åsikter”. En annan informant säger att ”man kan känna av situationer och vet hur man ska 

föra sig”. 

Fyra av sex informanter svarar ja på frågan om emotionell intelligens hänger ihop med hur bra man är på 

att röra sig socialt bland människor. Dessa pedagoger fortsätter med att säga ”ja absolut, den som inte 

har emotionell intelligens rör sig inte friktionsfritt. Den förstår inte andras situationer och kanske till och 

med inte sig själv”. Nästa pedagog säger, ”spontant ja, annars blir det svårt att röra sig bland 

människor”. En pedagog berättar att om man inte har den emotionella intelligensen har man svårare för 

att passa in i den sociala gruppen. En annan pedagog håller definitivt med om att emotionell intelligens 

hänger ihop med hur bra man är på att röra sig socialt bland människor. En pedagog svarar ”nja” på 

frågan och fortsätter med att berätta om att” det finns stora egon som rör sig ute bland människorna och 

att de tror själva att de är guds gåva till människorna, att emotionell intelligens kräver ett visst mått av 

ödmjukhet”. En informant säger att ”det är intelligens som visar på kunnande i att möta andras behov 

och känslor. Ganska avancerat helt enkelt”.   
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4 Analys/Diskussion 

4.1 Fritidspedagogens uppdrag 
De tre författarna Wikare, Berge och Watsi (1999) säger att fritidshemmet ska erbjuda aktiviteter och 

sysselsättningar som passar alla elever. Det som står i Allmänna råd och kommentarer (2007) 

överensstämmer med föregående mening. De skriver att vi ska erbjuda barnen en meningsfull fritid på så 

vis att den ska vara utvecklande, stimulerande och varierande, allt detta utefter barnens behov och 

intressen. De pedagoger som jag har intervjuat tycker att verksamheten ska anpassas efter eleverna och 

som vi tydligt kan se är både författare och pedagogerna som jag intervjuade överens om detta.  För min 

egen del känns det betryggande när jag läser detta men det som oroar mig är om detta verkligen stämmer 

i alla verksamheter, tycker alla pedagoger att verksamheterna ska anpassas efter eleverna? Jag hoppas 

det. På de två fritidshemmen som jag har gjort min praktik på, under utbildningen, har jag sett att de 

ändrar verksamheten utefter eleverna och inte tvärt om, vilket känns bra.   

Två av mina informanter tycker att deras uppdrag som fritidspedagoger är lite otydligt. Citatet som följer 

är pedagogernas egna ord; 

”Man befinner sig på fritids för föräldrar och deras barn. Fritidshemmet kompletterar 

skolan. Jag tycker att det är svårt att hitta vår roll i Lgr 11 och att Allmänna råd och 

kommentarer – kvalitet i fritidshem är lättare att hitta vår roll i. Annars så försöker vi se vad 

våra barn och barngruppen behöver”, 

”Rollen som fritidspedagog är fortfarande, efter alla dessa år, otydlig. Det gör mitt arbete 

svårt, då många har en nedvärderande syn på dem som arbetar på fritidshemmen. Mitt 

uppdrag är att få till stånd en väl fungerande fritidshemsverksamhet på skolan där jag 

arbetar. Det gör jag genom att strukturera upp och själv vara delaktig i verksamheten.”  

Min spontana reaktion är, ska det vara så? I Allmänna råd och kommentarer står det uppradat vad som är 

viktigt när det gäller personalen på fritidshemmet men i Lgr 11 hittar man inte något specifikt för 

fritidshemmet, det står; skolan ska, alla som arbetar i skolan ska och så vidare. Jag börjar fundera på 

vilka konsekvenser detta kan ge eleverna när fritidspedagogerna är osäkra på sitt uppdrag?   

Här nedan följer hur fyra informanter uppfattar sitt uppdrag som fritidspedagog;  

”Att se till att ha ett fungerande fritidshem som lever upp till de mål som finns. Att vi 

formar vår verksamhet efter Lgr 11, Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshem, 

lokala styrdokument och likabehandlingsplan. Vi ska skapa en positiv miljö och en 

fritidsverksamhet som är till för barnen. Vi måste också ta det ansvar som krävs då vi har 

ansvar för andras barn. Man måste också tänka på att vara en god samtalspartner till sina 

arbetskamrater”,  

”Att man lägger sin energi på att vara fritidspedagog. Sen är det viktigt att uppdraget tas på 

allvar”,  

”I uppdraget som fritidspedagog ligger en stor del i att göra det möjligt för barnen att 

utveckla förmågor och kunskaper i hur vi samarbetar och löser problem i grupp. Att 

utveckla olika sätt att lösa konflikter mellan barnen i grupperna. I arbetet finns ett stort 

inslag av arbete med en hälsosam livsstil. Att visa på skapande aktiviteter och mycket lek 

och rörelse utomhus. Men det kan också ingå att göra verkliga saker tillsammans. En show 

eller teateruppsättning eller ett idrottsevenemang. Jag uppfattar uppdraget som viktigt och 

utmanande”, 

 ”Är just nu på en skola som tar emot ett mycket udda klientel där flera elever har mycket 

stora problem i hemmen. Mitt arbete handlar mycket om att försöka uppehålla någon form 

av normalt beteende. Att uppmuntra de elever som "gör rätt". Att stoppa och samtala med 

de elever som gör fel. Uppdraget känns väldigt basic just nu. Att se till så alla klarar sig 

levande genom dagen”.  

Dessa fyra fritidspedagoger ovan säger ingenting om att de är osäkra på sitt uppdrag. Den uppfattning 

som jag får är att de ser sitt uppdrag som fritidspedagog viktigt, ansvarsfullt och utmanande. Jag tycker 
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att det de säger uppfyller många punkter från Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem 

(2007, s 22), vilket jag tycker känns betryggande.                

                Det är viktigt att personalen 

 utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och 

innehållsmässigt, 

 erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är 

varierad och utgår från barnens behov och intressen och 

 förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala 

och emotionella utveckling. 

 

4.2 Social träning  
Vad innebär egentligen social träning och vilken ålder ska man vara i när man börjar sin träning i detta? 

Alla författarna tar inte upp exakt vad social träning är men de tar upp vad man kan träna för att utveckla 

sin sociala kompetens, vilket följer nedan. Några författare tar också upp vilken ålder eleverna bör vara i 

när de påbörjar sin sociala träning, vilket också står i texten nedanför och det står även om vilken 

betydelse den sociala träningen har för fritidshemmet?  

Stycket som följer är en sammanfattning av vad författarna i mitt arbete anser om de frågor som 

nämndes i stycket ovan. Dr Gordon Neufeld (2007) skriver om att de barn som växer upp idag ska få 

social kompetens för vuxenlivet och det får barnen genom så kallad social träning. Neufeld fortsätter 

med att säga att ett av de mer förekommande sätten idag är att i skolan utöka elevernas sociala träning 

genom gruppaktiviteter och att eleverna ska även utanför skolan på kvällar och helger utöka sin sociala 

träning. Trots detta finns det flera uppgifter på att den yngre generationen har sociala problem. Ett 

växande synsätt enligt Neufeld (2007) är att vi måste kunna hantera blandade känslor och det är grunden 

för social kompetens. Vi kan dock inte hantera blandade känslor direkt när vi föds utan det är något som 

mognar fram vid fem till sju års ålder och då under goda förutsättningar. För att detta ska kunna 

utvecklas har miljön betydelse och exempel på det är att barnet måste ha en bra ömsesidig kontakt med 

en vuxen och mindre kontakt med sina jämnåriga (Neufeld i Himmelstrand, 2007). Enligt Kimber (2009) 

är SET- undervisningen positiv när det gäller för barn och ungdomar att umgås med andra. SET hjälper 

eleverna med de färdigheter som behövs för att klara av detta. Dessa färdigheter är då att hantera sina 

egna och andras känslor och lösa konflikter och problem med mera. Denna undervisning inkluderar barn 

mellan sex till sexton år och intensiteten och svårighetsgarden varierar efter ålder. Katrin Byréus (2001) 

berättar att genom forumspel blir vi medvetna om att vi själva kan styra våra liv. Man kan börja med 

forumspelen redan vid sju års ålder. Det har varit lite frågor om åldern men Byréus säger att de flesta har 

upplevt känslan av att, exempelvis, inte få lov att vara med och leka med andra. Genom detta forumspel 

kan man genomföra olika scenarier som händer runt eleverna och på det viset få idéer om hur man kan 

lösa olika situationer. När Gottberg (2007) skriver om den sociala träningen säger hon att den till stor del 

tränas i skolan. Gottberg menare på att social kompetens innebär att man lär eleverna att alla har olika 

bakgrunder, olika förutsättningar, att alla människor är olika och har olika mål med mera. Gottberg 

skriver inte direkt någon ålder som den sociala träningen börjar i men hon säger att den största träningen 

sker i skolan (Gottberg, 2007). Enligt författarna Sjödin och Petersson (2001) går begreppet social 

kompetens att diskuteras. De fortsätter med att det har fokuserats på ”människors förmåga att anpassa 

sig till den rådande situationen” (Sjödin & Petersson, 2001, s 17). De förklarar också social kompetens 

på ett annat vis genom att man kan på ett värdefullt sätt etablera kontakter med andra människor. De 

ställer sig också frågan ”kan det vara så att arbetet med social kompetens kan öka elevers förmåga till 

empati och utveckla deras personliga etik?” (Sjödin & Petersson, 2001, s 20). Jesper Juul (1995) skriver 

att de flesta pedagoger och författare anser att det är skolan som är den mest naturliga platsen för att lära 

sig social kompetens på men Juul har en annan syn på vart det sociala ansvaret ligger. Han menar att 

barn som får stöd i tidig ålder med sin sociala utveckling kommer själva att utveckla ett starkare socialt 

ansvar i vardagen som till exempel hjälpsamhet, känslighet och hänsynsfullhet. Det sociala ansvaret som 

utvecklas genom denna metod gör att individen oftast utvecklar en högre grad av medansvar gentemot 

andra människor. Han säger också att denna utveckling börjar redan i tre- till fyra års ålder. När det 
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börjar i den åldern blir det föräldrarna som ansvaret faller på när det gäller att ge barnen en bra plattform 

att börja sin utveckling och sitt sociala ansvar på (Juul, 1995). 

När de gäller dessa frågor, som vi har behandlat i kapitlet ovan, svarar fem av sex pedagoger att det 

handlar om att fungera i ett sammanhang/grupp. En informant menar att social träning betyder att man 

accepterar varandras olikheter och att man får lära sig att vara flexibel. Olikheter skriver Gottberg (2007) 

om, här ser vi att det överensstämmer med vad en pedagog och en författare säger. Gottberg (2007) 

förklarar vad social kompetens är och informanten beskriver social träning. Jag anser att social 

kompetens och social träning hör ihop, därför vill jag påstå att dessa två tycker lika i denna fråga. När 

man tränar det heter det social träning och vad man sedan har är social kompetens, enligt min mening. 

Social träning är för en annan pedagog innebär att man tränar det sociala genom att samtala med 

varandra. Jag vill påstå att alla författare ovan ger uttryck till att vi måste samtala för att kunna träna det 

sociala, fast på olika vis och olika metoder. Social träning för en annan informant innebär ”att lyfta det 

som är bra i elevens beteende och det som gör andra människor glada”. Det är ingen författare som 

förklarar social träning med exakt dessa ord, men exempelvis Neufeld (2007) säger att om vi ska kunna 

utveckla social kompetens måste barnet ha en bra ömsesidigt kontakt med en vuxen. Genom denna 

kontakt måste den vuxne lyfta fram det eleven gör bra för att eleven ska kunna utvecklas enligt min 

mening. Neufeld (2007) skriver också att social kompetens kan utvecklas genom social träning, vilket 

jag håller med om. I Katrin Byréus (2001) forumspel är det Jokern som befinner sig på plats och kan 

stötta eleverna när de kommer på bra alternativ. Gottberg (2007) skriver om att den störta delen av social 

träning utförs i skolan och där är det personalen som är med och stöttar eleverna. När man läser vad de 

olika författarna säger anser jag att eleverna får stöttning på ett eller ett annat vis även om författarna har 

olika idéer om hur social träning ska utföras. På frågan om när det är lämpligt att börja med social 

träning är fyra av sex informanter inne på att det ska börjas med tidigt. De menar att det i princip börjar 

redan när man föds. Den författaren som är närmast i sin uppfattning är Juul (1995) som säger att 

utvecklingen börjar i tre- till fyra års ålder och att föräldrarna blir då ansvariga att ge barnen en bra 

plattform att utvecklas och träna sitt sociala ansvar på. De två andra pedagogerna menar att den sociala 

träningen ska påbörjas i fem- sexårsåldern. De menar att man måste hinna med att bli klar med sig själv 

först innan man klarar av att ta in andra känslomässigt. En vidare förklaring är när barnet börjar säga 

saker som att ”denna leksak är min” och inte vill dela med sig, då är tiden inne för att börja med den 

sociala träningen enligt den ena av dessa två pedagoger. Den andre pedagogen säger att det är lagom när 

de börjar på fritids. Neufeld (2007) menar att det mognar fram vid fem till sju års ålder, att känna 

blandade känslor, under goda förutsättningar och Gottberg (2007) skriver om att den största delen av 

träningen sker i skolan, vilket jag tolkar som sju år. Kimber (2009) och Byréus (2001) har olika metoder. 

Kimbers SET program kan genomföras från sex års ålder medans Byréus Forumspel är från sju års ålder. 

Vi ser att våra författare och informanter ser lite olika på när det ska börjas med den sociala träningen, 

från noll till sju år. Det vi ändå kan se är att den sociala träningen ska börja tidigt i våra liv. Det 

intressanta hade varit att verkligen kunna ta reda på skillnaden. Hur blir ett barn påverkat om denne får 

börja med sin sociala träning innan sin ett års dag eller vid sju års ålder. Något jag också vill upplysa om 

är att Juul (1995) skriver om tiden innan skolan och exempelvis Byréus (2001) skriver om forumspel i 

skolan. Enligt min mening är det viktigt att veta hur det ser ut innan eleven kommer in i skolans värld 

angående social träning, få en förståelse för hur det är före. Detta tycker jag ger mig en bättre bild i hur 

jag ska på ett bättre sätt ska hantera den sociala träningen på fritidshemmet, när jag ser hur det fungerar 

runt om kring. Med det menar jag att Juul (1995) skriver om vad som sker innan barnet har börjat varken 

fritidshem eller skola när det gäller utveckling och det sociala ansvaret och exempelvis Byréus (2001) 

som skriver om forumspel som sker i skolan. En annan sak som jag finner intressant är att Juul (1995) 

har en något annorlunda uppfattning än vad de andra författarna har. Juul (1995) säger att den mest 

naturliga platsen för den sociala träningen är hemmet och föräldrarna jämfört med skolan, skolans värld, 

som de andra författarna säger.  

I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007) står det att personalen på ett fritidshem 

ska stödja eleverna i deras emotionella och sociala utveckling, här ser vi att den sociala träningen är en 

del av fritidshemmet. I Lgr 11 skriver de att alla som arbetar i skolan ska gynna eleverna till att ta ansvar 

för, bland annat, sin sociala skolmiljö och att personalen ska arbeta mot att förmedla viljan och lusten att 
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lära och genom detta skapa en gemenskap som är social och levande. Detta resulterar då trygghet hos 

eleverna (Skolverket, Lgr 11, 2011).  

Samtliga intervjuade pedagoger menar att man på fritidshemmet ägnar sig åt social träning. Tre 

informanter säger att det är själva huvudpoängen med verksamheten och att det är självklart. En pedagog 

menar att man får ett bra liv genom att vara socialt kompetent. Samma pedagog menar att ”det är viktigt 

att vara prestigelös när det kommer till olika sociala situationer”. En informant säger att det är viktigt att 

vi pedagoger stödjer eleverna i deras kommunikation mellan varandra. En annan pedagog som arbetar 

med fasta samlingar dagligen säger ”På dessa samlingar tar vi upp och pratar om allt möjligt. Det kan 

vara saker som har hänt, många gånger är det någon social tvist som har hänt mellan elever. Under dessa 

samlingar har vi en bra chans att prata om detta”. I stycket ovan står det om vad Lgr 11 och Allmänna 

råd och kommentarer skriver om social träning. I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem 

(2007) skriver de om att personalen på fritids ska stödja eleverna i deras sociala utveckling och i Lgr11 

står det att alla som arbetar i skolan ska gynna eleverna till att ta ansvar för, bland annat, sin sociala 

skolmiljö och arbeta mot att förmedla viljan och lusten att lära och genom detta skapas en gemenskap 

som är social och levande (Skolverket, Lgr 11, 2011). Här ser man, enligt min mening, att det finns ett 

tydligt budskap i både Lgr 11 och Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem angående den 

sociala träningen, att den ska finnas med både i skolan och på fritidshemmet.  

4.3 Metoder och utveckling 
Vilka metoder kan man arbeta efter när det gäller social träning? Jag gör här en sammanfattning av vad 

de olika författarna har för olika sätt att träna social träning på. Dr Gordon Neufeld (2007) skriver om att 

eleven behöver ha en bra kontakt med en vuxen och mindre umgänge med elever i sin ålder för att kunna 

utveckla sin sociala kompetens. Birgitta Kimber (2009) skriver om SET- undervisningen och om man 

följer denna undervisning (manual) och övningarna som finns kommer man att se effekten av det.  

Katrin Byréus (2001) skriver om forumspel, att man använder sig av olika dramatiseringar av verkliga 

händelser som eleverna väljer. Maria-Pia Gottberg (2007) skriver om EQ- dockan och ger exempel på 

olika övningar man kan göra med hjälp av dockorna. Dessa dockor är till för att eleverna ska kunna visa 

vad de känner, de har inte alltid språket. Lars Sjödin och Staffan Petersson (2001) har inte direkt någon 

metod eller så men de diskuterar begreppet social kompetens. Jesper Juul (1995) menar att det är 

föräldrarna som måste ta det största ansvaret när det gäller att ge eleverna en bra grund till att utvecklas 

och träna sitt sociala ansvar på. PBS är ett program som syftar till att göra miljön bättre för barn, 

ungdomar och vuxna genom att minska problembeteenden och gynna positivt beteende (University, 

2013).  

Som ni har läst tidigare i arbetet när det gäller vad för metoder/arbetssätt de olika pedagogerna har i sin 

verksamhet var det blandade svar. En pedagog säger att de använder sig av sociogram och en annan 

pedagog säger att de använder PBS och även Hans-Åke Sherps metoder om utveckling av verksamheten. 

En pedagog säger att de använder FN:s Barnkonventionen, vilket betyder att de följer de rättigheter 

barnen har enligt FN. Tre av sex informanter använder sig av någon sorts metod eller arbetssätt i sina 

verksamheter. De resterande tre pedagogerna hade olika svar. En informant sa att de hade tre fasta 

samlingar varje dag där de frågade eleverna ifall de ville prata om något. Exempelvis ”det kan vara saker 

som har hänt. Många gånger är det någon social tvist som har hänt mellan elever”. Samma pedagog 

beskriver att de också har samarbetslekar, ”lekar vi ordnar där eleverna får tänka på sina kamrater och ett 

samarbete krävs i dessa lekar för att de ska kunna genomföras”. En pedagog berättar att de arbetar 

medvetet med att utveckla elevernas sociala kompetens men de har inte några direkta metoder, ”men 

man har ju anammat lite här och där” säger pedagogen.  En annan pedagog säger ” Vi är ett färskt 

arbetslag. Vi har inte haft tid att organisera och planera vilket arbetssätt vi ska ha”. Som ni kan se är det 

en informant som använder sig av PBS, annars finns det inte fler metoder som jag har skrivit om och 

som informanterna använder sig av. Enligt min mening visar detta att det finns ofantligt många olika sätt 

att arbeta med social träning på, vilket glädjer mig då alla fritidshem/skolor kan hitta ett arbetssätt eller 

en metod som passar just dem.  
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När det gäller frågan om pedagogerna känner att de har gjort någon förändring kring social träning de 

senaste åren/tiden skiljde sig svaren en del. En informant svarade att de tyvärr har fått dra ner på 

ambitionerna på grund av neddragning av personal men trots det har de diskussioner regelbundet kring 

hur de kan utveckla sin verksamhet. De har dock en genomtänkt strategi angående den sociala träningen, 

detta tycker jag tyder på att de har ett mål med sin verksamhet. Här följer den genomtänkta strategin 

enligt pedagogen;  

”Det vi går efter är att vi visar barnen respekt, vi ser dem och lyssnar på dem. Vi arbetar 

medvetet med barnen när det gäller att utveckla deras sociala kompetens. Vi hjälper dem i 

hur de ska tala till varandra och vad man säger högt och inte. Exempelvis: Man får lov att 

tycka något negativt om vad andra har på sig men man säger det inte högt för då kan man 

såra andra. Sen hjälper vi också eleverna i leken och det sociala samspelet med varandra. Vi 

tar inte över det men vi hjälper dem med att tydliggöra regler, exempelvis regler för en 

lek”.  

Samma pedagog säger också att man ibland får tänka efter och vara nöjd med det som man har 

åstadkommit. Jag tycker att det känns trist när man måste dra ner på ambitionerna på grund av 

neddragning av personal. Tyvärr, är det så att ekonomin är något som inte får räknas bort. Det måste 

hela tiden finnas där och när det gäller verksamheten måste man som pedagog tänka på hur man ska 

fördela pengarna, vilket kan ha en stor betydelse för verksamheten enligt min mening. Det känns ändå 

skönt när jag ser att de försöker tänka positivt och att de har en genomtänkt strategi när det gäller den 

sociala träningen. Jag tycker också att denna pedagog poängterar en bra sak, vilket är att man ibland får 

stanna upp och vara nöjd med det som har åstadkommits. En pedagog fortsätter med att säga att det 

beror mycket på konstellationen av personal och de har just nu två nya i sitt arbetslag. Jag kan förstå att 

det tar sin tid att få ihop personalen till ett bra arbetslag. En annan sak som jag tycker har stor betydelse 

är om arbetsgruppen går ihop och om de kan samarbeta, vilket påverkar arbetet i gruppen. En informant 

säger att de behöver ta tag i detta omgående och en annan informant svarar att de har lite småjusteringar 

från år till år efter barngruppen. ”Man gör det som gruppen efterfrågar eller det man som pedagog ser att 

gruppen och individerna behöver”. En pedagog har ganska nyss bytt arbetsplats och pedagogen berättar 

att ”Om jag jämför min förra arbetsplats och min nuvarande så har mitt arbetssätt till en viss del ändrats. 

Jag tror faktiskt att det rent krasst kan bero på att barnen på min nuvarande skola har väldigt liknande 

kulturell bakgrund jämfört med den förra. Därmed är det inte sagt att social träning är enklare nu, bara 

annorlunda.” Det känns som att de sista pedagogerna strävar mot förändring vilket känns betryggande 

för min del.   

En annan fråga som ställdes handlade om pedagogerna kunde ge något exempel på något som kunde 

utvecklas i deras verksamhet. Detta gällde då den sociala träningen och alla informanter hade var sitt 

svar. En pedagog menar att vårt samhälle idag består så mycket av datorer därför är det viktigt att träna 

interaktionen mellan människor. Sjödin och Petersson (2001) skriver just om detta, att idag är det den 

elektroniska kommunikationen som används mycket och de ställer sig frågan. Kommer förståelsen och 

tolkningsförmågan av andra människor att öka eller minska då den elektroniska kommunikationen ökar? 

Jag tror att man kan kombinera den elektroniska och fysiska kommunikationen och därigenom få ut en 

bra blandning. Jag vill verkligen betona i hur viktigt det är med dessa fysiska möten vi har med andra 

personer. När du träffar en person fysiskt har du chansen att läsa av vad personen säger och med vilket 

röstläge personen talar i. Det jag menar är att när man kommunicerar på ett elektroniskt sätt missar man 

dessa viktiga meddelanden från den andre personen. Gottberg (2007) skriver om vilken betydelse rösten, 

röstläget, orden och kroppsspråket har. Sju procent står orden för, trettioåtta procent står rösten och 

röstläget för och femtiofem procent står kroppsspråket för. Här ser vi att hur vi uttrycker oss har större 

betydelse än vad vi säger. De slutsatser jag drar av detta är att missuppfattningar lätt sker när 

kommunikationen sker elektronisk än fysisk. När man talar i telefon hör man i vilket tonläge den andre 

personen talar i men du kan fortfarande inte se personens kroppsspråk, är personen ironisk? Sjödin och 

Petersson (2001) menar att man inte får glömma grunderna för social kompetens. En annan pedagog 

hänvisade till föregående fråga i att det gjordes lite småjusteringar från år till år. En pedagog sade att 

fritidshemmet ska ha personal med rätt utbildning för arbetet. Jag vill knyta an med att säga att jag har 

hört många gånger att personal och rektorer säger att de märker stor skillnad på om personalen på 
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fritidshemmet är rätt utbildade eller inte. Jag tänker nu på det som står i Allmänna råd och kommentarer 

– Kvalitet i fritidshem (2007, s 22). Det står några rader om personalen på fritidshemmet: 

                Det är viktigt att personalen 

 utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och 

innehållsmässigt, 

 erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är 

varierad och utgår från barnens behov och intressen och 

 förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala 

och emotionella utveckling. 

 

Med dessa rader ovan vill jag säga att fritidspedagoger har ett viktigt uppdrag. Min åsikt är att när man 

är utbildad ser och tänker man på ett annat vis, plus att man har kunskaper från en utbildning med sig 

som man använder sig av i verksamheten. Jag vågar påstå detta då jag själv har fått uppleva det.  

En pedagog sade att de alltid kan förbättra sig och detta kan genomföras med hjälp av diskussioner som 

sker mellan de som arbetar i verksamheten. Vi behöver utveckla skolklasskänslan sa en pedagog, den 

spontana känslan av att ta ansvar för varandra och skolan. En pedagog sa att det som de vill utveckla just 

nu är förhållningssättet när barn kommer och säger till dem att de inte får vara med och leka, vilket 

gäller då när de frågar barn som redan har påbörjat en lek. Det som pedagogerna diskuterar om är ifall 

elever ska få kunna leka ensamma ifall de vill, ibland så vill de ju helt enkel det. Pedagogen fortsätter 

med att de nu försöker komma på den bästa lösningen. Byréus (2001) forumspel kan vara exempel på en 

arbetsmetod väl värd att använda sig av i detta exempel enligt min mening. Förmodligen upplever 

eleverna också detta som något som måste lösas. Om de hade genomfört detta forumspel på det 

fritidshemmet hade det kunnat bli så att eleverna tog upp detta när eleverna får gå fram och gestalta 

något för resten av gruppen. Ett bra förslag på hur pedagogerna och eleverna ska lösa detta kan då 

komma fram, tror jag. Personalen på fritidshemmet ska erbjuda barnen ett fritidshem som ligger till 

grund för barnens intressen och behov (Skolverket, Allmänna råd och kommentarer- Kvalitet i 

fritidshem, 2007 Reviderad 2010). Det jag vill säga med den sista meningen är att barnen är med och 

påverkar fritidshemmet och det kan de göra tillsammans med pedagogerna genom Katrin Byréus 

forumspelet.  

4.4 Social träning, stöttning och miljön  
De flesta informanter menar att social träning bara är positivt och att eleverna vinner på det. Några 

informanter menar att social träning är nödvändigt och det är viktigt att vi stödjer eleverna i detta. Under 

fritidshemmets uppdrag i detta arbete står det att fritidshemmet finns till för att föräldrar behöver hjälp 

när det gäller deras barn och omsorg (Pihlgren, 2011). På grund av detta är det viktigt att vi ger elever 

stöd i deras utveckling säger Wikare, Berge och Watsi (1999). En pedagog menar att man tar det för 

givet, och det för ofta, när det gäller den sociala träningen och några säger att det underlättar när 

eleverna ska samverka med andra. Följande mening har Birgitta Kimber skrivit och jag tycker att det 

verkligen stämmer in på vad informanten just sade. ”Att kunna skapa och bevara relationer är något av 

det viktigaste vi kan lära oss för att få ett fullödigt liv” (Kimber, 2007, s 5). En pedagog sa att vi måste 

tänka på vad för signaler, ”det vi visar med vår kropp och röst”, vi vuxna skickar ut till barnen och 

samma pedagog sa också att det är viktigt att man har diskuterat ihop sig i gruppen, att man har samma 

”barnsyn” så att man behandlar eleverna lika. När den ena informanten pratar om signaler går mina 

tankar direkt till Gottberg (2007) när hon skriver om vilken betydelse vår röst, röstläge, ord och 

kroppsspråk har. Enligt min mening är det så otroligt viktigt att vi tänker på vilket kroppsspråk vi har 

med tanke på att barn troligtvis läser av vårt kroppsspråk innan de kan språket (Gottberg, 2007). Våra 

ord, röst och kropp måste stämma överens med det vi vill säga enligt Gottberg (2007). En informant 

menar att eleverna vinner på det genom att de förstår sig själva och andra bättre genom social träning. 

En pedagog säger att ”Alla ska samtidigt få egen tid på fritidshemmet, lärandet ska bestå av det barnet 

väljer själv i samband med andra”.  Eleverna tar inte lika lätt till sig ”småsaker”, exempelvis saker som 

eleverna säger till varandra, säger en annan pedagog, och den sociala träningen bådar också gott när det 

gäller att lösa konflikter och att möta omgivningen prestigelöst. Gottberg (2007) förklarar det så här; när 
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det gäller att fungera bra tillsammans med andra individer kan vi ju inte säga annat än att det är 

värdefullt och det har stor betydelse resten av livet. Detta anses vara en skyddande faktor för barn och 

ungdomar när de växer upp. Jag tycker att man här kan se att den sociala träningen åter igen är viktigt 

och betydelsefull med tanke på vad både informanter och författare säger.   

Fem av sex informanter säger att man får tänka sig för innan man handlar i avsikt att stötta eleverna när 

det gäller social träning. Pedagogerna förklarar detta, i sina svar, genom att man måste finnas till för 

eleverna, vara medvetna, tänka till innan man griper in och man måste ha balans. Neufeld (2007) skriver 

om att eleven måste ha en nära ömsesidigt kontakt till en vuxen för att denne ska ha förmågan att 

utveckla blandade känslor. En pedagog förklarar att ”det är skillnad mellan att vara där för eleverna eller 

finnas till för dem”. Ett exempel på detta är att om man är trött finns man där för eleverna i jämförelse 

med om man är pigg och engagerad så finns man till för dem. Pedagogen säger att vi måste vara 

”bejakande till elevernas idéer”. En annan pedagog säger att de medvetet stöttar eleverna genom de 

samlingar de har. ”Vi måste stötta dem genom att vi hjälper dem i konflikter” säger två pedagoger, att vi 

hjälper dem med hur man ska tänka så att de kan lösa konflikterna själva så småningom. ”Hjälpa dem 

när det är konflikter men också lära dem tänka själva, givetvis får man ingripa i de situationer som man 

bedömer att eleverna behöver hjälp i. Så ofta som det bara går låter man eleverna lösa situationerna 

själva fast man har lite koll på dem så att man kan bedöma ifall man behöver gå in och hjälpa dem i 

samtalet”. Enligt en pedagog ”måste vi som pedagoger självklart vara ledaren i verksamheten, vilket inte 

är helt enkelt. Man måste finna en balans i att låta elever, som klarar av det, göra saker och bestämma 

själva, men givetvis är det pedagogerna som ska bära ansvaret. Behoven som finns i gruppen måste 

också pedagogen se”. I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007) skriver de att det 

är viktigt att barnet får stöd och att de vuxna känner till detta men barnen måste samtidigt få utökade 

möjligheter att få ta eget ansvar. En pedagog säger att vi måste ”stödja barnen i alla konfliktsituationer 

som uppstår och att kollektivt i grupp samtala i förebyggande syfte”.  

I texten ovan berättar informanterna om hur de på olika vis kan stötta eleverna. Enligt Wikare, Berge 

och Watsi (1999) är vårt uppdrag som fritidspedagoger att ge stöd till eleverna i deras utveckling. Det 

står även det i Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007) att det är viktigt att 

personalen bland annat stödjer eleven i den sociala utvecklingen. Enligt Lgr 11 ska personalen på skolan 

sträva efter att förmedla lust och viljan att lära och skapa en gemenskap som är social och levande, detta 

resulterar trygghet hos eleverna (Skolverket, Lgr 11, 2011). Juul (1995) skriver om att utvecklingen av 

det sociala ansvaret börjar i tre- till fyra års ålder och när det börjar så tidigt faller ansvaret på familjen 

att ge barnet en plattform att utvecklas och öva sitt sociala ansvar på. När man läser det Juul skriver 

förstår jag det som att det är familjen som får stötta barnet i den sociala utvecklingen gentemot vad de 

andra författarna säger. De menar att eleverna ska få stöttning i skolan. Jag själv tycker att eleverna 

måste få stöttning ifrån både familj och pedagoger på fritidshemmet/skolan. Något jag också vill påpeka 

är att Juul menar att utvecklingen börjar så tidigt, det är därför som stöttningen av barnet börjar hemma. 

De andra författarna berättar om vad pedagogerna på fritidshemmet/skolan ska göra när det gäller 

uppdraget som fritidspedagog och personal i skolan. Enligt mitt sätt att se det handlar social träning 

mycket om känslor som upplevs i samband med den träningen sker. Jag vill med detta repetera några 

rader som Gottberg (2007) skriver om känslor. Vi måste vara där och stödja barnen i att hjälpa dem 

skilja på beteenden och känslor, att alla känslor de känner är okej men dock inte alla beteenden. Vi ger 

dem också ett större handlingsutrymme enligt Gottberg då vi hjälper dem att koppla ihop att man får en 

viss känsla i en viss situation. I ett sådant fall behöver barnet vägledning enligt Gottberg (2007) och 

säger: ”De behöver förstå vad de känner, sätta ord på det och försöka förstå vad som utlöste känslan” 

(Gottberg, 2007, s 41).  

Hur miljön bör vara kring eleven när social träning utövas? Informanterna har lite olika svar men alla 

strävar åt samma håll vilket är att den ska vara så bra som möjligt för eleverna. En pedagog säger att den 

ska vara ”tilltalande, lugn och harmonisk och att det ska finnas humor”. Två pedagoger säger att miljön 

ska ha valmöjligheter, pedagogerna ska erbjuda aktiviteter men betonar också hur viktigt det är att det 

finns plats för fri lek. I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007, s 22) står det att 

personalen på fritidshemmet ska erbjuda ”barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid 
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som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och förenar omsorg och pedagogik som 

stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.” På det vis som Allmänna råd 

och kommentarer skriver tolkar jag det som att dessa rader har en stor inverkan på miljön. Detta är enligt 

min mening en bra miljö för elever då detta stämmer överens med vad jag vill ge eleverna när jag arbetar 

i en verksamhet. En pedagog tycker att många rum är bra att ha på fritidshemmet, det skapar 

valmöjligheter. En informant pratar om att man skapar en miljö som främjar gemenskap och att alla 

elever behöver olika stora grupper att vistas i, även att man kan ha varierande aktiviteter så att alla hittar 

det som de brinner för. Enligt Lgr11 ska personalen på skolan sträva efter är att förmedla lust och viljan 

att lära och skapa en gemenskap som är social och levande, detta resulterar trygghet hos eleverna 

(Skolverket, Lgr 11, 2011). Eleverna ska också bli erbjudna aktiviteter och sysselsättningar på 

fritidshemmet och dessa ska passa alla (Wikare, Berge, & Watsi, 1999). Det som Lgr11 och Wikare, 

Berge och Watsi precis har uttryckt finner jag otroligt viktigt och det är detta som är meningen med ett 

fritidshem enligt min mening, att pedagogerna är medvetna om sitt uppdrag precis som en av mina 

informanter säger. En trygg miljö med medvetna pedagoger säger en informant, personalen ska vara 

utbildad och miljön ska vara organiserad. Samma informant pekar också på betydelsen med att inte ha 

för stora barngrupper. En pedagog säger att miljön ska vara en lek med glädje ihop med andra barn och 

att man ska använda den sociala miljön som fritidshemmet har. En annan pedagog säger att miljön ska 

vara på det viset som eleven är van vid, ordagrant säger informanten att ”alla klarar inte av att applicera 

beteenden från en tillrättalagt miljö till den fartfyllda vardagen”.  Dr Gordon Neufeld (2007) skriver om 

att elever inte alls behöver ha så mycket social träning som många tror. Han menar att eleven behöver 

mindre kontakt med barn i sin egen ålder och istället en bra och ömsesidig kontakt med en vuxen person 

för att utveckla förmågan att känna blandade känslor. Den erfarenheten jag har av detta är att elever i 

dagens läge har mycket aktiviteter vilket jag har fått erfara när jag har varit ute på praktik. För vissa 

elever tror jag att det hade gynnat dem gällande den sociala träningen om de hade haft en aktivitet 

mindre i veckan och fått träffa sina föräldrar mer. Juul (1995) skriver ju om att familjen har ett stort 

ansvar när det gäller utvecklingen och socialt ansvar för barnen. I Lgr 11 står det att skolan ska ”främja 

elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön” (Lgr 11, s15). Det sista tycker jag låter bra då pedagogerna måste få med eleverna i de 

förändringar de vill göra i skolan. Jag tänker nu på vad några informanter har sagt och det är att vår 

verksamhet ska formas utefter eleverna. Maria-Pia Gottberg (2007) skriver att det som skolorna får 

arbeta med är att skapa en omgivning som elever känner sig trygga i men också en omgivning där de har 

en god förutsättning att utveckla sin självkänsla i. Vi ser att också Gottberg skriver om hur miljön ska 

vara utformad, detta gäller också fritidshemmet enligt min mening. Gottberg fortsätter med att berätta 

vad trygghet kan betyda för en person. Vi vet idag vad unga människor behöver för att kunna utvecklas 

till väl fungerande individer i samhället och till en person som är trygg i sig själv. Det som elever får 

erfara i skolan ger sedan konsekvenser ute i samhället. Gottberg menar att tidiga insatser i emotionell 

och social träning stärker elevernas förmågor kring detta och genom det lönar sig detta arbete inte bara i 

skolbudgeten utan också den psykosociala hälsan. Social och emotionell träning som sker medvetet ökar 

elevens psykosociala hälsa vilket betyder att elevernas kraft att stå emot droger, nikotin, negativt 

kompistryck och kunna säga nej till våld ökar (Gottberg, 2007). Vi ser här att trygghet hos eleven leder 

till mycket och med detta vill jag säga att miljön har stor betydelse för eleverna, hur den är och deras 

framtid. Därför måste vi verkligen ta vår roll som fritidspedagog på allvar som en av informanterna 

säger. Det jag vill avsluta miljöns betydelse med är hur en av informanterna säger sig arbeta med PBS 

vilket är ett program som syftar till att göra barn, ungdomar och vuxnas miljö bättre. Detta program gör 

att problembeteenden minskar och positivt beteende gynnas. PBS är utvecklat för att skapa positiva 

livsstilar som gagnar framgång och lycka i skolor, städer och familjer. För att säkerhetsställa detta så 

måste det finnas nog med beröm, uppmuntran, beteendemässiga interventioner och undervisning av 

livskunskap (University, 2013). När man följer detta PBS program påverkar den miljön på så vis att den 

blir omhändertagande, alla kan känna sig säkra, de får fostran och undervisning, de får känna sig 

behövda och känna att de får lyckas. Skolan lär ut hur man beter sig och är en praktiserande miljö 

(University, 2013). När jag intervjuade en av informanterna berättade den personen att de använde sig av 

PBS och jag har även fått utöva det under min praktik (PBSI), där såg jag att det blev positiva resultat. 

Jag skriver nu PBSI och som det står förklarat tidigare har ”i” et utvecklats efter att PBS bildades.   
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4.5 Emotionell intelligens 
På frågan om vad emotionell intelligens är svarade två pedagoger genom att berätta vad empati är. Det 

var enligt den ena pedagogen, att kunna ta del av andras känslor och den andre pedagogen sa att det var 

att agera när någon behöver hjälp och att ha distans till sig själv. Enligt Gottberg (2007) innebär empati 

att tolka, uppfatta och förstå vad en annan individ känner. Enligt min mening stämmer Gottbergs 

förklaring av vad empati är överens med vad den förste pedagogen sa. Jag kan även se hur den andre 

pedagogens förklaring av vad empati är kan passa in i Gottbergs beskrivning. Som pedagog agerar man 

när man ser att en elev är i behov av det, för att kunna bedöma när behovet finns måste man enligt min 

mening se vad personen behöver och när denne behöver det. Detta stämmer in på Gottbergs (2007) 

förklaring, tolka, uppfatta och förstå vad en annan individ känner. Jag tolkar detta, distans till sig själv, 

som att; för att kunna hjälpa andra måste man ha distans till sig själv för att se vad den andre behöver. 

Nu är vi återigen tillbaka till Gottbergs förklaring av vad empati är, enligt min mening. Jag tycker att vi 

här kan se att det finns olika sätt att uppfatta vad empati är. En pedagog berättade att det är svårt att vara 

emotionellt intelligent men att det säkert går att utveckla i en bra miljö med en intelligent omgivning. 

Samma pedagog fortsätter med att” känslor har vi alla men att använda dem på ett bra sätt är kanske 

intelligensen, att man tränar sig i att förstå andras uttryck och deras känslor”. De sista orden har tre andra 

pedagoger samma åsikt om, att det betyder känslan och förståelsen för andra. Den andre pedagogen 

säger att man förstår andra människor, att man kan sätta sig in i andra situationer. Samma pedagog 

avslutar med är att man ska kunna förstå andra personer även om man inte har samma åsikter. En annan 

informant säger att man kan känna av situationer och vet hur man ska föra sig. Kimbers (2009) 

förklaring av att vara emotionellt intelligent är att ha förmågan att ständigt betrakta ens egna och andras 

känslor och sinnesstämning, även att man kan ”urskilja dem och att låta den informationen vägleda ens 

tänkande och agerande” (Kimber, 2009, s 6). En pedagog förklarade att emotionell intelligens är; ”att 

använda den på ett bra sätt är kanske intelligensen”. Detta skulle jag vilja påstå överensstämmer med 

Kimbers förklaring. Enligt min mening är följande mening ett förtydligande i vad emotionell intelligens 

är. Vi människor ska kunna tyda våra känslor och använda dessa på ett passade sätt utefter den rådande 

situationen. När jag läser vad de andra pedagogerna har sagt om vad emotionell intelligens är tycker jag 

att man kan få de flesta att passa in under Kimbers (2009) förklaring.  

Kimber (2009) menar att det blir svårare att planera sitt liv så att det blir så meningsfullt som möjligt när 

det finns brist på emotionell kompetens. Det vill säga, man har svårt med att urskilja de känslor som 

dyker upp inom en. Denna brist kan då medföra att man har det lättare än andra att bli nedstämd. Det är 

lätt att bli styrd av sina egna känslor när det inte går att hantera dem fortsätter Kimber (2009). Det kan 

till och med bli så att man slavar under sina känslor som det många gånger blir vid utåtagerande 

beteenden. När det blir missuppfattningar när det gäller andra personers reaktioner missuppfattar man 

själv lätt situationen och tycker då att man själv är otrevlig och klumpig. Det kan till och med bli så att 

man tror att människor undviker en (Kimber, 2009). Kimber förklarar vilka konsekvenser det blir när det 

finns brist på emotionell kompetens och jag ser att det är otroligt viktigt att elever får denna träning så 

att de slipper att uppleva följderna av att ha brist på emotionell kompetens. Något som känns 

betryggande för min del är att vi nu har läst förklaringar av vad pedagoger ute i några verksamheter tror 

att emotionell intelligens är och jag känner mig trygg med detta.  

Fyra av sex informanter svarar ja på frågan om emotionell intelligens hänger ihop med hur bra man är på 

att röra sig social bland människor. Dessa pedagoger fortsätter med att säga ”ja, absolut, den som inte 

har emotionell intelligens rör sig inte friktionsfritt. De förstår inte andras situationer och kanske till och 

med inte sig själv”. Nästa pedagog säger ”Spontant ja, annars blir det svårt att röra sig bland människor”. 

En annan pedagog menar att om man inte har den emotionella intelligensen har man svårare för att passa 

in i den sociala gruppen. En annan pedagog håller definitivt med om att emotionell intelligens hänger 

ihop med hur bra man är på att röra sig socialt bland människor. En annan pedagog svarar ”nja” på 

frågan och fortsätter med att berätta om att ”det finns stora egon som rör sig ute bland människorna och 

att de tror själva att de är guds gåva till människorna, att emotionell intelligens kräver ett visst mått av 

ödmjukhet”. En informant säger att ”Det är intelligens som visar på kunnande i att möta andras behov 

och känslor. Ganska avancerat helt enkelt”.      
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I föregående avsnitt fick vi reda på vad informanterna tror att emotionell intelligens är och vad 

författarna säger att det är. I detta avsnitt ser vi att de flesta informanter tycker att det hör ihop. Om jag 

tar fasta på vad de har sagt skulle jag också vilja säga att emotionell intelligens hör ihop med hur bra 

man är på att röra sig socialt, vilket betyder hur bra man är när det gäller det sociala samspelet med 

andra människor. Detta på grund utav vad Kimber (2009) skriver; att vara emotionellt intelligent är att 

ha förmågan att ständigt betrakta ens egna och andras känslor och sinnesstämning, även att man kan 

”urskilja dem och att låta den informationen vägleda ens tänkande och agerande” (Kimber, 2009, s 6). 

Jag tycker här att Kimber förklarar det på ett bra, tydligt och förståeligt sätt.  Det som informanterna 

sade i förra avsnittet stämmer överens med detta, vilket var att emotionell kompetens hänger ihop med 

hur bra det sociala samspelet fungerar mellan människor. Jag och säkerligen många andra har fått lära 

sig under sin uppväxt att alla är olika och alla ska få lov att vara det och dit mina tankar går till då är vad 

Wikare, Berge, Watsi (1999) skriver, att fritidshemmets uppdrag är just att erbjuda elever aktiviteter och 

sysselsättning som passar alla. Det jag vill säga med detta är att ringen är sluten, jag vill påstå att det 

arbete du lägger ner på ett ställe ger resultat på ett annat och det fortsätter så. Jag vill förtydliga detta 

genom ett exempel, desto mer tid man lägger ner på planeringen av verksamheten ju mer lönar det sig 

genom att man ser att verksamheten tillfredsställer alla barn, att alla hittar något att sysselsätta sig med. 

Detta resulterar lugnare barn enligt min mening. Det jag också vill få fram med de sista raderna är att 

alla personer inte fungerar på samma sätt och det finns, enligt min mening, givetvis undantag vilket 

också några informanter säger. En säger ”nja” och skriver om att ”det finns stora egon som rör sig ute 

bland människorna och att de tror själva att de är guds gåva till människorna, att emotionell intelligens 

kräver ett visst mått av ödmjukhet”. En annan pedagog skriver att ”Det är intelligens som visar på 

kunnande i att möta andras behov och känslor. Ganska avancerat helt enkelt”. Med detta vill jag säga att 

det inte alltid finns en rak väg utan vi alla fungerar som sagt olika. Det är därför som fritidspedagoger 

måste enligt min mening och Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007, s 22) erbjuda 

”barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens 

behov och intressen och förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, 

sociala och emotionella utveckling.” Här vill jag lägga tyngdpunkten på ” utgår från barnens behov och 

intressen” Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007, s 22).  
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5    Avslutning  
Detta arbete har varit intressant och otroligt lärorik. Jag har fått reda på hur det ser ut i några fritidshem 

angående den sociala träningen och jag har också fått reda på hur väl fritidspedagogernas tankar 

stämmer överens med vad författarna skriver. Detta arbete har också gett mig nya kunskaper om social 

träning vilket jag kommer att ta med mig ut i arbetslivet.  

När jag intervjuade informanterna var det några som jag såg fick tänka till lite när det gällde den sociala 

träningen. De fick sätta ord på det och förklara, vilket jag tror är utvecklande. En pedagog sade att social 

träning är ”Att kunna vara en del av en grupp och att hitta sig själv. Vi pedagoger är i verksamheten och 

hjälper eleverna vid behov, alltså som en stöttepelare i den sociala träningen”.     

Under tiden som jag gjorde denna studie blev jag medveten om att det finns många fler metoder och 

arbetssätt för social träning än vad jag har tagit upp, vilket jag finner intressant. I en vidare forskning 

angående detta ämne hade man kunnat ta med fler metoder/arbetssätt och gjort en större undersökning 

och därmed fått en bredare syn på hur pedagogers tankar är angående social träning och hur det ser ut på 

fritidshem runt om i landet. Med tanke på den tidsrymd vi har haft angående detta arbete känner jag mig 

ändå nöjd och jag har utvecklats i min roll som fritidspedagog genom att jag har fått reda på hur andra 

pedagoger tänker och dels vad många författare anser om social träning och även emotionell intelligens. 

Jag har också fått med mig några fler metoder och arbetssätt angående social träning och känner därmed 

att jag kan möta en bredare barngupp i verksamheten när det gäller den sociala träningen.  

Genom detta arbete har fritidspedagoger fått sätta ord på vad social träning är och hur de tänker och 

arbetar kring det. Dr Gordon Neufeld (2007) skriver att en målsättning som han tar upp och anser som 

viktig för föräldraskap och skola är att den generation som växer upp nu ska få social kompetens för 

vuxenlivet vilket de får genom den sociala träningen, vilket jag håller med om. Vi vill ju att eleverna ska 

klara sig socialt när de blir vuxna och att de vet hur man beter sig mot andra. Det är det som vi hjälper 

eleverna med och som en informant säger ”Självklart består verksamheten av social träning. Det är 

liksom detta som det går ut på.” 

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar. Jag tycker att det känns som att mina informanter 

har varit ärliga i sina svar vilket jag uppskattar. Hade alla svar varit positiva och allt hade fungerat 

perfekt hade jag börjat fundera om det verkligen är så eller om de inte vill säga sanningen. En informant 

sa att ”vi kan alltid förbättra oss” och en annan informant berättade om en situation som ibland uppstår 

och som de diskuterar om för att komma fram till en bra lösning. Detta finner jag reflekterande och 

rannsakande, de vågar öppna ögonen för sin egen verksamhet. Jag vet att intervjuerna kan bli påverkade 

av att jag känner några informanter. Jag vill ändå påstå att jag inte tycker att detta påverkade intervjuerna 

utan jag lyssnade och tog in vad de sa istället för att tänka på vad jag har för erfarenheter med personen.      

Slutsatserna av detta arbete är att fritidspedagogerna som jag har intervjuat har med den sociala 

träningen i sina verksamheter och även om de inte är helt nöjda med hur allting ser ut idag är det positiva 

och vill förbättra sig. Jag har också fått fram att fritidspedagogernas uppfattning angående den sociala 

träningen i stort sett överensstämmer med vad författarna säger. För att ge ett exempel så tycker alla 

informanter som jag har intervjuat att den sociala träningen på fritidshemmet är viktig och Birgitta 

Kimber (2007, s 5) skriver ”Att kunna skapa och bevara relationer är något av det viktigaste vi kan lära 

oss för att få ett fullödigt liv”. Genom detta arbete anser jag att jag ”har fått syn på” den sociala 

träningen i fritidshemmet. När den sociala träningen är så betydelsefull i en person liv anser jag att detta 

arbete har gett oss viktiga svar angående hur den sociala träningen ser ut i fritidshemmen. 
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Bilaga 1   
 

Intervjufrågor  

Börja gärna med att berätta om vad du har för utbildning och arbetslivserfarenhet. 

1. Vilken roll tycker du att du som fritidspedagog spelar? Hur uppfattar du ditt uppdrag? 

2. Vad innebär social träning för dig? 

3. Vilken ålder anser du att eleverna ska börja med social träning? 

4. Anser du att social träning på fritidshemmet är viktigt? Hur viktigt? 

5. Vilka arbetsmetoder anser du att ni arbetar efter? Har ni arbetsmetoder? 

6. Känner du att ni har gjort någon förändring i ert arbete kring social träning senaste 

tiden/åren?  

7. Kan du ge exempel på något som ni skulle kunna utveckla angående social träning?  

8. Hur tror du att social träning påverkar eleverna? Vad vinner de på det? Positivt/negativt?  

9. På vilket vis tycker du att pedagoger på fritidshemmet ska stötta elever i social träning?   

10. Hur anser du att miljön bör vara kring eleven för att den sociala träningen ska få full effekt 

när den tränas?   

11. Vad betyder emotionell intelligens för dig?  

12. Skulle du vilja påstå att emotionell intelligens hänger ihop med hur bra man är på att röra sig 

socialt bland människor?  

  



 

 

Bilaga 2  
 

Person A                                                                                                                                     

Utbildning: Fritidspedagog. Klar 1995. 2,5 år fritidspedagogutbildning och 1 termin pedagogik fort B. 

Yrkeserfarenhet: Har arbetet som fritidspedagog sedan dess.  

1. Att se till att ha ett fungerande fritidshem som lever upp till de mål som finns. Att vi formar vår 

verksamhet efter Lgr 11, Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshem, lokala 

styrdokument och likabehandlingsplan. Vi ska skapa en positiv miljö och en fritidsverksamhet 

som är till för barnen. Vi måste också ta det ansvar som krävs då vi har ansvar för andras barn. 

Man måste också tänka på att vara en god samtalspartner till sina arbetskamrater.  

 

2. Att lära sig att hantera konflikter då tänker jag barn- barn, barn- vuxen, vuxen- vuxen och vuxen- 

barn. Även att vi förstår oss själva, förstår oss själva i en grupp och som individ. Acceptera 

olikheter och lära sig flexibilitet. Tydlighet vid regler och att man visar vad man vill. Även att 

man ska se att man kan välja positiva saker genom att förstå att man har ett val. Kunna lyssna på 

andra och kunna säga förlåt utan att förlora ens prestige.  

 

3. Det börjar man med i 0- års ålder. Det tränas hela tiden. När man är glad och ledsen etcetera så 

pratar man om det och hur man känner sig. Det är viktigt att man blir förstådd, det blir man med 

hjälp av social träning därför börjar man med det direkt. Detta anpassas givetvis efter ålder på 

barnet.  

 

4. 10 av 10, så viktigt anser jag att det är med social träning. Att vara social kompetent = ett bra liv. 

Vi är alla olika och det är okej att vara det. Vi utvecklas också olika men så är det. Det är viktigt 

att vara prestigelös när det kommer till olika sociala situationer. Sen är det också viktigt att 

fungera i en grupp i ett samhälle. Skulle det bara finnas individer så hade det blivit svårt i 

samhället på grund av att det är många sociala grupper.  

 

5. Vi har inte någon metod som finns i en bok som vi följer så exakt, men man har ju anammat lite 

här och där. Det vi går efter är att vi visar barnen respekt, vi ser dem och lyssnar på dem. Vi 

arbetar medvetet med barnen när det gäller att utveckla deras sociala kompetens. Vi hjälper dem i 

hur de ska tala till varandra och vad man säger högt och inte. Exempelvis: Man får lov att tycka 

något negativt om vad andra har på sig men man säger det inte högt för då kan man såra andra. 

Sen hjälper vi också eleverna i leken och det sociala samspelet med varandra. Vi tar inte över det 

men vi hjälper dem med att tydliggöra regler, exempelvis för leken.  

 

6. Tyvärr har vi fått sänka ambitioner på grund av neddragning av personal. Men vi har med jämna 

mellanrum diskussioner om vad som kan förbättras och hur vi ska nå dit. Ibland så måste man 

vara nöjd med den nivån man har kommit till, tänka realistiskt. Sen att man har en genomtänkt 

strategi angående social träning.  

 

7. Vi kan alltid förbättra oss och annars är det lite som jag sade i förra frågan att vi hela tiden för 

diskussioner om förbättringar men att man ibland få kolla vad som är rimligt. Dessa diskussioner 

sker mellan dem som arbetar i verksamheten.    

 

8. Jag kan inte komma på något negativt med det utan bara positivt. Genom social tränings så 

förstår de sig själva och sin omgivning bättre. De får lättare med att visa hänsyn till andra. De får 

det lättare med att inte ta till sig småsaker, exempelvis saker som eleverna säger till varandra 

eller saker som händer kring dem. Det underlättar vid konflikter och det underlättar när eleverna 

ska lära sig att möta sin omgivning prestigelöst.  

 



 

 

9. Genom att finnas till för eleverna. Något som vi måste veta är att det är skillnad mellan att finnas 

där och finnas till för eleverna. Om en pedagog är trött en dag så finns personen där för eleverna 

Men om man jämför med en pedagog som är till för eleverna är engagemanget större och 

pedagogen är med eleverna på ett annat vis. Vi ska också se alla barn och vi ska vara bejakande 

till elevernas idéer. 

 

10. Det är bra med valmöjligheter. Även att ha många rum och att vi erbjuder aktiviteter men det 

måste också finnas plats för fri lek.  

 

11. Man förstår andra människor. Man kan sätta sig in i andras situationer. Men också att kunna 

förstå andra personer även om jag inte tycker som denna person gör.  

 

12. Ja, absolut. Den som inte har en bra emotionell intelligens rör sig inte friktionsfritt. Den förstår 

inte andras situationer och kanske till och med inte sig själv.     

 

Person B 

Utbildning: Fritidspedagog. Klar 2003. Efter det läste personen till lärare mot grundskola, matematik 

och teknik.  

Yrkeserfarenhet: Har arbetat som fritidspedagog sedan dess.  

 

1. Att man lägger sin energi på att vara fritidspedagog. Jag är inne i klasser på förmiddagen men jag 

tycker det är viktigt att vi har kvar energi till eftermiddagen då jag arbetar som fritidspedagog. 

Sen är det viktigt att uppdraget tas på allvar och jag känner att jag har stöd ifrån rektorn vilket, 

tycker jag, underlättar mitt arbete.  

 

2. Social träning för mig tränar man genom att samtala med varandra. Jag tycker att man tränar 

detta hela tiden men exempelvis att stå i led vid olika tillfällen. Sen tycker jag att det är vid 

samlingar, man får vänta på sin tur att tala etcetera. Sen tycker jag att vi har en stor roll och att 

kan påverka otroligt mycket. Att man får tänka på det.  

 

3. I alla fall i 6 års ålder och kanske tidigare. Jag tycker att de ska bli färdiga med sig själva innan. 

Sen så tycker jag att den sociala träningen ska börja när barnen blir så att allt är deras, de vill inte 

dela med sig.  

 

4. Ja, det tycker jag. Om inte barnen lär sig detta med social träning blir det svårt. Det går inte att ha 

så många barn i ett och samma rum. Det är viktigt att den sociala träningen ligger som grund i en 

verksamhet. 

 

5. Det vi går efter är samarbetslekar, lekar vi ordnar där eleverna får tänka på sina kamrater och ett 

samarbete krävs i dessa lekar för att de ska kunna genomföras. Vi har även tre samlingar per dag 

som är fasta. På dessa samlingar tar vi upp och pratar om allt möjligt. Det kan vara saker som har 

hänt, många gånger är det någon social tvist som har hänt mellan elever. Under dessa samlingar 

har vi en bra chans att prata om detta. Sen har vi en del lagsporter, där tränar de det sociala 

samspelet mellan varandra.  

 

6. Jag tycker att det är olika vid olika konstellationer av personal. Just nu har jag två nya 

arbetskamrater och det får man ta hänsyn till.  

 

7. Ja, vi har barn som vill vara med och leka med andra och de säger nej. Vi pratar mycket om detta 

just att alla ska få vara med men sen är det ju så att man kanske vill vara själv också. Så nu 

diskuterar vi om hur vi löser det på bästa sätt.  

 



 

 

8. Positivt, de får lättare att samverka med andra och kanske att de får lättare kunskapsmässigt, 

alltså att de får lättare med de teoretiska ämnena också.  

 

9. Genom att vara medvetna om det. Vilket vi är och gör det fysiskt med samlingar.  

 

10. Trygg miljö och det är viktigt med medvetna pedagoger, utbildad personal, och ej för stora 

barngrupper. Det ska också vara en inbjudande miljö och den ska vara organiserad.  

 

11. Man kan känna av situationer och man vet hur man ska föra sig.  

 

12. Spontant ja. Annars blir det svårt att röra sig bland människor.   

 

Person C 

Utbildning: Fritidspedagog. Klar 1987 

Yrkeserfarenhet: Arbetat sedan dess.  

 

1. Man befinner sig på fritids för föräldrar och deras barn. Fritidshemmet kompletterar skolan. Jag 

tycker att det är svårt att hitta vår roll i Lgr 11 och att Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i 

fritidshem är lättare att hitta vår roll i. Annars så försöker vi se vad våra barn och barngruppen 

behöver.  

 

2. Att kunna vara en del av en grupp och att hitta sig själv. Vi pedagoger är i verksamheten och 

hjälper eleverna vid behov. Alltså som en stöttepelare i den sociala träningen.    

 

3. Tidigt. Vi hjälper dem med att ta hänsyn till andra. Dock inte för tidigt, ca 5 års ålder, när de 

kommer till fritids. De ska bli klara med sig själva först, hitta sig själva. Men så fort de börjar 

med att samspela med andra så börjar den sociala träningen.  

 

4. Den som pågår i gruppen tycker jag är viktig, att man som pedagog ser vad som sker. Det är 

viktigt att vara närvarande. Att man stödjer eleverna i kommunikationen som sker mellan dem. 

Så ja, den sociala träningen är viktig.  

 

5. Vi har sociogram det innehåller standardfrågor som, är någon rädd eller är någon utanför 

etcetera. Detta görs i början av varje termin och i slutet av varje termin. Man gör en koll på hur 

alla barn har det. Så här kommer det upp lite av varje som behöver diskuteras.  

 

6. Nej, lite småjusteringar efter de elever vi har eftersom det ändrar sig från år till år. Exempelvis 

att man ordnar lekar som skapar gemenskap när man ser att en/några elever är utanför.  

 

7. Nej, förutom det jag sa i förra frågan angående småjusteringar.   

 

8. Positivt, det är viktigt att man tänker på hur man är. Att vi vuxna har en viktig roll. Vi pedagoger 

måste tänka på vad vi skickar ut för signaler, det vi visar med vår kropp och röst, till eleverna. 

Något som vi också diskuterar är vilken barnsyn vi har så att alla är överens och behandlar 

eleverna lika. Vi rannsakar oss själva för att se oss själva tydligare.  

 

9. Man måste tänka till innan man griper in. Hjälpa dem när det är konflikter men också lära dem 

tänka själva. Men givetvis får man ingripa i de situationer som man bedömer att eleverna 

behöver hjälp i. Så ofta som det bara går så låter man eleverna lösa situationerna själva fast man 

har lite koll på dem så att man kan bedöma ifall man behöver gå in och hjälpa dem i samtalet. 

Vilket kan vara efter en stund.  

 



 

 

10. Det är så individuellt. Vissa elever behöver större grupper och vissa mindre. Man hittar på olika 

aktiviteter så att alla kan hitta något de brinner för och man kan ändra miljön så att den skapar en 

gemenskap. Men det ska även finnas plats för egen tid och miljön ska vara varierande och 

stimulerande.  

 

11. Känslan och förståelsen för andra. Hur är den personen?  

 

12. Ja, har man inte emotionell intelligens så blir det svårare att passa in i den sociala gruppen. Och 

de som har social kompetens har ett försprång i det hela.  

 

 

 

Person D  

Utbildning: Fritidspedagog vid Göteborgs Universitet 1985 - 1987, 120 poäng, 2,5 år. 

Magisterutbildning i pedagogik. Andra enstaka kurser är: naturvetenskap, teknik och miljö. 

Yrkeserfarenhet: Jag har nu 22 års erfarenhet av pedagogiskt arbete på fritidshem, fritidsklubbar, 

förskola, förskoleklass, grundskola och i högskola. Men också 4 års arbete på fritidsförvaltning med 

ansvar för fritidsgård och fritidsklubb.  

 

1. I uppdraget som fritidspedagog ligger en stor del i att göra det möjligt för barnen att utveckla 

förmågor och kunskaper i hur vi samarbetar och löser problem i grupp. Att utveckla olika sätt att 

lösa konflikter mellan barnen i grupperna. I arbetet finns ett stort inslag av arbete med en 

hälsosam livsstil. Att visa på skapande aktiviteter och mycket lek och rörelse utomhus. 

Men det kan också ingå att göra verkliga saker tillsammans. En show eller teateruppsättning eller 

ett idrottsevenemang. Ofta blir arbetet fyllt av miljöråd, brukarråd eller elevråd. Och på olika sätt 

beakta barnens rätt till verkligt inflytande i verksamheten. 

Jag uppfattar uppdraget som viktigt och utmanande. Det är inte så lätt att mäta vilka kunskaper 

barnen uppnått. Men det är ett lärande för livet men också ett arbete som får vardagen på ett 

fritidshem att fungera.  

 

2. Det är att vara människa i ett sammanhang. På fritidshemmet görs det synligt genom att man är 

tätt tillsammans med andra och genom att verksamheten är relativt fri. Verksamheten ska utgå 

från barnen, deras inflytande ska styra.  

 

3. Alltid från det man är liten, varför vänta. 

   

4. Självklart består verksamheten av social träning. Det är liksom detta som det går ut på. Lite 

tvetydigt, dels bygger man en gemenskap men samtidigt ska barnen göras självständiga och vara 

oberoende av fritids. För flera år sedan fanns ett samarbete med föreningsliv, vilket kan vara ett 

sätt att fortsätt gemenskapen efter fritidstiden. 

   

5. Metoder..? I kommunen jag arbetar i och på skolan senaste fritidshemmet var arbetade vi efter 

PBS, välkänt på KU. Hans-Åke Sherps metoder om utveckling av verksamhet. Med det menar vi 

att det inte är barnet eller kollegan som har problem eller är problematisk. Det är situationen och 

miljön som ska anpassas/ förändras för att komma åt problemet. För det mesta bildas en lärgrupp 

för att ta fram och komma med lösningar till problemet. Vi arbetar mycket utifrån att allas 

upplevelse är lika viktig, där lyssnandet och samtalet blir metoden. Bland annat hade vi så 

kallade ringsamtal. Tuffa och utmanade samtal om hur individerna i gruppen är mot varandra. 

 

6. Ibland kan vissa lekar ha syftet att träna eller utmana barnen socialt. Men självklart sker det i 

vardagen. Med det menar jag att man gör förändringar efter den barngrupp man har under det 



 

 

läsåret. Man gör det som gruppen efterfrågar eller det man som pedagog ser att gruppen och 

individerna behöver.  

 

7. Fritidshemmet behöver ha personal med rätt utbildning för jobbet  

   

8. Alla ska samtidigt få egen tid på fritidshemmet, lärandet ska bestå av det barnet väljer själv i 

samspel med andra  

   

9. Pedagogen ska vara den självklara ledaren i verksamheten. Ingen enkel uppgift. Men att ha 

balans i att låta barn (vissa individer) bestämma men samtidigt ta sitt ansvar som pedagog och 

leda gruppen.  Det gäller att känna var ens grupp är och vilka behov som finns i gruppen. Ibland 

hamnar fritidshemmets uppdrag i att tillfredsställa skolans och klassens behov. Istället bör det 

vara ett möte mellan de två verksamheterna.  

   

10.  Som en lek och med glädje ihop med andra barn, använda den sociala miljö som fritidshemmet 

är. 

  

11. Att vara emotionellt intelligent är svårt, men det går säkert att utveckla i en bra miljö med en 

intelligent omgivning. Känslor har vi alla men att använda dem på ett bra sätt är kanske 

intelligensen. Att träna sig i att förstå andras uttryck och deras känslor. 

 

12. Jag tror att det är en intelligens som visar på kunnande i att möta andras behov och känslor. 

Ganska avancerat helt enkelt. 

 

Person E                             

Utbildning: Fritidspedagog. Klar 1990. 2,5 år. Andra kurser: Sociologi och pedagogik 60p. 

Yrkeserfarenhet: Arbetet sedan dess.  

1. Är just nu på en skola som tar emot ett mycket udda klientel där flera elever har mycket stora 

problem i hemmen. Mitt arbete handlar mycket om att försöka uppehålla någon form av normalt 

beteende. Att uppmuntra de elever som "gör rätt". Att stoppa och samtala med de elever som gör 

fel. Uppdraget känns väldigt basic just nu. Att se till så alla klarar sig levande genom dagen.  

 

2. Att lyfta det som är bra i elevens beteende och det som gör andra människor glada.  

 

3. Social träning pågår hela livet. Från den nyfödde tills man dör.  

 

4. Ja. det är viktigt att samtala i samlingar och vara tydlig med vilket uppförande som är okej. Vi 

behandlar varandra respektfullt.  

 

5. Vi är ett färskt arbetslag. Vi har inte haft tid att organisera och planera vilket arbetssätt vi ska ha.  

 

6. Vi behöver ta tag i detta omgående.  

 

7. Vi behöver utveckla skolklasskänslan hos eleverna, den spontana känslan av att ta ansvar för 

varandra och skolan.  

 

8. Jag är övertygad om att eleverna behöver undervisning i social träning. Elever i dagens samhälle 

i min skola är curlade och individualister. De har svårt att acceptera sig själva som en i gruppen.  

 

9. I mån av tid, i stora grupper, är vårt uppdrag att alltid stödja barnen i alla konfliktsituationer som 

uppstår och att kollektivt i grupp samtala i förebyggande syfte. 

 



 

 

10. Lugn, harmonisk, tillåtande och med humor.  

 

11. Empati är att agera när någon behöver hjälp, att ha distans till sig själv.  

 

12. Nja, det finns stora egon som rör sig mycket ute bland folk och tror att de är guds gåva till 

människorna. Emotionell intelligens kräver ett visst mått av ödmjukhet.  

 

Person F 

Utbildning: Gick fritidspedagogutbildningen vid Göteborgs Universitet mellan åren 1985-1987.  

Yrkeserfarenhet: Jag har därefter jobbat till största del i skolans värld men också som säljare några 

spännande år. 

 

1. Rollen som fritidspedagog är fortfarande, efter alla dessa år, otydlig. Det gör mitt arbete 

svårt, då många har en nedvärderande syn på dem som arbetar på fritidshemmen. Jag bytte 

arbetsplats i höstas. Mitt uppdrag är att få till stånd en väl fungerande fritidshemsverksamhet 

på skolan där jag arbetar. Det gör jag genom att strukturera upp och själv vara delaktig i 

verksamheten. 

 

2. Att tränas inför ett liv med kvalitet för mig själv och andra i min om givning. Vi måste 

fungera i sociala sammanhang, hur man gör när man handlar och vill be om hjälp.  

 

3. Mycket tidigt. I förskoleålder, där lägger vi många grunder för vad som är tillåtet och ej. Lära 

av interaktioner i lek är ett enkelt sätt att dra nytta av träning för socialt samspel.  

 

4. Såklart att social träning är viktig! Det är en stor del av vår verksamhets innehåll.  

 

5. Vi arbetar utefter FN: ns: Barnkonvention, vilket betyder att vi följer de rättigheter barnen 

har enligt FN.  

 

6. Om jag jämför min förra arbetsplats och min nuvarande så har mitt arbetssätt till en viss del 

ändrats. Jag tror faktiskt att det rent krasst kan bero på att barnen på min nuvarande skola har 

väldigt liknande kulturell bakgrund jämfört med den förra. Därmed är det inte sagt att social 

träning är enklare nu, bara annorlunda. 

 

7.  I dagens datorfierade samhälle är det extra viktigt att träna interaktion mellan människan. 

Hur blir det annars med empatin?  

 

8. Detta var en bra fråga! Vi tar social träning så för given utan att prata och diskutera det. Det 

finns bara. Se fråga 12.  

 

9. Allt vi gör med gruppen eller enskilt. Baka, idrottsrelaterade pass, promenad och besök på 

biblioteket med mera.  

 

10. Den miljö eleven är van vid. Alla klarar inte av att applicera inlärda beteenden från en 

tillrättalagd miljö till den fartfyllda vardagen.  

 

11. Empati och att kunna ta del av andras känslor. 

 

 



 

 

12. Ja definitivt, det vill jag påstå. Här kan jag skriva en hel uppsats om hur viktig den sociala 

träningen är och vad som händer om den inte tränas, enligt mig.  

Exempelvis:  

   ”Tant Olsson” som hade koll på alla ungarna på gatan och minsann både skällde ut och 

berättade för alla som ville lyssna, och det ville alla, vad hon hade sett. Hon existerar knappt 

idag av rädsla för repressalier. Vad har hänt här?  

Om barn från väldigt unga år får lära sig att vara rädd om saker, människor, föremål och att 

få ta ansvar för sitt handlande är jag säker på att det skulle sett annorlunda ut idag. Det räcker 

inte att hånfullt säga förlåt när man gjort något riktigt dumt som att medvetet sparkat på en 

skolkamrat som ligger ner… 

Oförmåga till empati och låg emotionell intelligens är jag rädd kan leda till att det blir en 

omöjlighet att skapa långvariga och hållbara relationer som är viktiga för oss människor. Vi 

byter redan idag ut saker och människor alldeles för lätt och fort, hur blir det om några år? 

 

 


