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Abstract 

The purpose of this work is to investigate how leisure-time pedagogues work with improving 

the social skills of children. Another part of the purpose is to understand a part of the leisure-

time pedagogues’ job. I investigated trough interviews and observations. I have also 

interviewed some pedagogues by email. The result is that leisure-time pedagogues see 

themselves as a very important part of the childrens social skills training. One pedagogue says 

that a good leisure-time pedagogue could be the difference between failing and succeeding in 

life. They also think that social training in the youth leisure centre is very important and 

something to take seriously. I have also gotten the result that the pedagogues agree with the 

research about children social skills. Many of the pedagogues I’ve interviewed talks about the 

planning time and think that they need more. If they can’t take the time to plan the time the 

social skills training will not give the results they want. 
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Sammandrag 

Syftet med arbetet är att undersöka hur fritidspedagoger arbetar med att förbättra barns sociala 

förmågor. Syftet är också att klarlägga en del av fritidspedagogens yrkesuppdrag. Jag 

genomförde samtalsintervjuer och observationer med utbildade fritidspedagoger samt 

intervjuat via mail. Jag har fått resultatet att fritidspedagoger ser sig själva som en mycket 

viktig del i utvecklandet av barns sociala förmågor. En intressent säger att en bra 

fritidspedagog kan vara skillnaden mellan att lyckas och att inte lyckas i livet. De tycker 

också att social träning på fritids är viktigt och något som ska tas på stort allvar. Jag har också 

fått fram att fritidspedagogerna i hög grad håller med forskningen om utvecklingen av barns 

sociala förmågor. De flesta jag intervjuat tar upp planeringstiden som något problematiskt och 

något som det behövs mer av. Om de inte får tilltäckligt med tid till planeringen så kommer 

man inte få lika bra resultat av den sociala träningen. 

 

Nyckelord: Fritidshem, sociala förmågor, social träning  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund och utgångspunkter för 

undersökningen. Därefter presenteras också uppsatsens syfte och frågeställningar, samt 

tidigare forskning. 

 

1.1 Bakgrund 

Jag har valt att skriva om hur man i fritidshemmet hjälper barn att träna upp sina sociala 

förmågor. Med sociala förmågor menar jag hur man beter sig mot varandra och interagerar i 

sociala sammanhang som till exempel lek.  

 

I Lgr11 kan man läsa att ” förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (s. 7) samt att 

barn ska kunna ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen” (s.12). I Lgr11 görs det alltså klart att barn ska lära 

sig empati och medmänsklighet i skolan. Som pedagog i skolan är det då viktigt att man 

jobbar mot dessa mål. Hur man gör detta är något jag vill undersöka närmare. 

 

Enligt Gottberg (2007) är social träning i skolan och på fritidshem viktigt eftersom det är 

genom den vi lär oss att förstå oss själva och andra. Vi lär oss att förstå våra egna känslor och 

sätta oss in i andras. Det påverkar hur vi ser vår värld. Den sociala träningen är lika viktig 

som vilket annat ämne som helst. Kontinuerligt arbete med strukturerad social träning gör att 

barn både mår bättre och fungerar bättre, både ensamma och i grupp. Detta ger dem större 

möjligheter att fatta beslut och förstå andra människor. 

 

Just det här området intresserar mig eftersom det handlar om hur man utvecklas som 

människa, enligt mig är det här den mest grundläggande kunskapen en människa behöver, hur 

man agerar med varandra. Vårt samhälle idag kräver också av oss att vi kan föra oss med 

andra och att vi har vissa, grundläggande sociala förmågor. Social träning på fritidshemmen 

blir därför otroligt viktig. 

 

Som fritidspedagog är man en förebild. Hur man hanterar sina egna och andras känslor blir en 

mall för barnen. Barnen utvecklas också utifrån hur de blir bemötta av fritidspedagogen och 

hur denne reagerar på barnens känslor (Gottberg, 2007). 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att få insyn i hur fritidspedagoger arbetar för att hjälpa barn 

till att utveckla sina sociala förmågor. Vidare är syftet också att undersöka en del av 

fritidspedagogernas yrkesuppdrag.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad gör en fritidspedagog för att förbättra ett barns sociala förmågor? 

2. Hur planeras sådant arbete? Vad utgår man ifrån? 
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2. Metod 

I kapitel två beskrivs metoden som använts för undersökningen, samt hur den valdes ut och 

varför.  

 

2.1 Datainsamlingsmetoder 

För detta arbete har jag använt mig av enkätintervjuer, samtalsintervjuer samt observationer.  

 

Enkätintervjuer är en intervju i enkätform. Man träffar inte dem man intervjuar utan skickar 

istället frågor till dem och får svar på det sättet. Jag hade inga bestämda svarsalternativ på 

mina frågor. Jag valde att inte ha det eftersom det är lättare att få en rättvis bild av 

verkligheten om informanterna får använda sina egna ord. Mina enkätintervjuer gjorde jag 

med sex fritidspedagoger jag kom i kontakt med via Facebook. Om det var något jag inte 

förstod skickade jag följdfrågor för att få mer utvecklade svar. 

 

Det kan vara svårt att få in ordentliga svar genom enkätmetoden då många inte orkar ge 

förklarade, fullständiga svar på hur man ser på till exempel social träning. Jag tycker dock att 

jag kringgick detta då jag valde ut personer som verkligen ville svara på frågorna och var 

intresserade av mitt arbete. Hade jag bara lämnat ut min enkätintervju mer slumpmässigt hade 

jag troligtvis inte fått lika bra svar (Johansson & Svedner, 2001, s. 28). Faran med att välja ut 

respondenter på detta vis blir att man kan få en väldigt homogen grupp som tycker ganska lika 

som man själv gör. Svaren blir då lika och man får inte så många olika synvinklar och 

perspektiv på området. 

 

Samtalsintervjuer är en kvalitativ undersökningsform. Jag valde att göra intervjuerna 

strukturerade då det gör det lättare att hålla sig till ämnet och oftast ger mest intressant 

resultat. Dessutom ger det en bra bild av verkligheten eftersom man möter fritidspedagoger på 

deras arbetsplats. Jag intervjuade fyra olika fritidspedagoger på tre olika skolor. Vi satt i ett 

avskilt rum som fanns i anslutning till lärarrummet. Det minskade risken att vi skulle bli 

störda och att något skulle kunna påverka svaren. Jag valde också att anteckna deras svar, det 

ger både mig och informanten en liten stund på sig att fundera över svaret medan jag skriver 

ner det. Det gör det också möjligt att gå tillbaka och förlänga eller göra om ett svar på ett 

enklare sätt än om man spelat in det. En fördel med att spela in är att man får med till exempel 

tonfall och pauser som kan vara viktigt för att förstå vad som sägs. En nackdel är att 
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informanten kan bli lite stel och känner att intervjun blir för formell. Informanten kan då skala 

av sina svar och inte vilja säga vad den egentligen velat säga (Johansson & Svedner, 2001, s. 

25). 

Strukturerade intervjuer innebär att man har färdiga frågor som informanten ska svara på. 

Faran med den här metoden är att man kan blir för strukturerad och intervjun går då över till 

en muntlig enkät. Dessutom finns faran att intervjun blir för ostrukturerad och slutar i ett 

osammanhängande samtal (Johansson & Svedner, 2001, s. 25). 

 

 

Utöver detta har jag även gjort fyra observationer. Jag har gjort mina observationer med 

fritidspedagogerna jag träffade och intervjuade. Syftet med mina observationer var att få en 

djupare insikt i hur fritidspedagogerna arbetade med social träning. Observationerna blev 

dessutom ett bra komplement till intervjuerna då jag fick se delar av träningen de inte 

beskrivit. Jag hade först tänkt ha enbart strukturerade observationer men insåg senare att det 

är svårt att se ett beteende eller agerande och försöka få in det i redan existerande kategorier. 

Därför har jag valt att följa upp mina intervjuer med observationer där jag skrev ett löpande 

protokoll. Då blir det lättare att få med vad som faktiskt hände, eftersom man fritt kan 

beskriva händelseförloppet (Johansson & Svedner, 2001, s. 31). 

 

2.2 Urval 

Jag vände mig till olika fritidshem för att kunna göra mina intervjuer och observationer. På 

grund av att jag inte hittade så många som jag önskat vände jag mig också till Facebook för 

att kunna nå ut till många tänkbara informanter snabbt. På en grupp för fritidspedagoger 

hittade jag sex stycken fritidspedagoger som kunde tänka sig att svara på mina frågor.  

Kraven jag hade var att man skulle vara utbildad fritidspedagog och ha jobbat några år. Jag 

valde att inte precisera antal år på erfarenhet eftersom jag ville ha en variation på dem som 

svarade. Dessutom trodde jag att det var större chans att få svar om jag inte var för precis på 

vad jag sökte. Eftersom jag skulle göra dessa intervjuer över nätet fanns det ingen anledning 

att precisera var i Sverige jag ville att de skulle vara ifrån. Kön, ålder eller etnicitet la jag inte 

heller någon vikt bakom eftersom jag eftersökte variation på dem som svarade.  

 

För att hitta informanter till samtalsintervjuer vände jag mig till olika kommunala fritidshem i 

en större stad i Sverige. Jag valde att leta på kommunala skolor eftersom det finns flest av 
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dem i kommunen. Mina krav på fritidspedagogerna var att de skulle ha jobbat några år för att 

de skulle ha erfarenhet. Jag lade inte heller här någon större vikt vid kön, etnicitet eller ålder.  

 

Jag valde att göra mina observationer med samma fritidspedagoger som jag gjorde 

samtalsintervjuerna med. Detta valde jag eftersom jag annars hade behövt hitta andra 

informanter på andra skolor, och eftersom intresset för att bli intervjuad var så pass litet så var 

det smartast att både intervjua och observera samma personer. 

 

2.3 Procedur 

Först och främst letade jag efter liknande arbeten för att få inspiration och lite tips. Jag sökte 

via Karlstad universitets hemsida och andra hemsidor som lägger upp uppsatser och rapporter. 

Sedan gällde det att hitta relevant litteratur i ämnet. För att hitta bra litteratur letade jag på 

Karlstads universitets bibliotek och på stadsbiblioteket i Karlstad. När jag läst böckerna jag 

hittat valde jag ut några av dem som nu är med i arbetet. Ur böckerna valde jag det jag tyckte 

vad mest relevant och det blev sedan min litteraturgenomgång till det här arbetet. 

 

Mina respondenter hittade jag på olika sätt. Av mina totalt tio informanter hittade jag sex 

stycken av dem på Facebook och fyra stycken via olika fritidshem jag tagit kontakt med. Jag 

valde att använda mig av Facebook för att snabbt få tag i respondenter eftersom intresset för 

att bli intervjuad var så pass litet. De jag intervjuade via Facebook skickade jag mina frågor 

till och fick sedan svar tillbaka. Var det något jag sedan undrade över skickade jag följdfrågor 

och fick ett mer utförligt svar. De jag träffade för att intervjuade satt vi ostörda och ensamma. 

De hade fått reda på området innan men inte sett de precisa frågorna. Under intervjun har jag 

tagit god tid på mig och låtit respondenten fundera på sina svar om de behövt. Ibland har vi 

även gått tillbaka till någon fråga om informanten kommit på någon som denne glömt nämna. 

Dem jag träffade och intervjuade har jag också observerat. Tre stycken observerade jag under 

fritids på eftermiddagen och en under skoldagen då denne hade en inplanerad aktivitet runt 

värdegrund och hur man beter sig mot varandra.  

 

Efter mina intervjuer och observationer sammanställde jag dessa genom att läsa igenom det 

jag skrivit och hitta gemensamma nämnare. Dessa gemensamma nämnare fick bli 

underrubriker, till exempel fritidspedagogens roll och planeringstid. Genom att göra olika 

underrubriker fick jag en bra bild av vad respondenter tyckte om de olika områdena.  
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Genom observationerna fick jag en bra bild av hur fritidspedagogerna faktiskt arbetade med 

det de pratat om på intervjuerna rent praktiskt.  

 

 

 

2.4 Avgränsningar 

Jag har valt att ha samtalsintervju med fyra fritidspedagoger och sex stycken intervjuer via 

mail. Antalet intervjuer valde jag eftersom jag ville ha variation på svaren. Fler informanter 

leder till fler svar, vilket i sin tur leder till ett bredare perspektiv. 

 

Observationerna begränsade jag till fyra stycken. Detta gjorde jag eftersom jag ville göra 

observationerna med dem jag gjorde samtalsintervjuer med.  

 

Jag hade självklart kunnat göra fler observationer och intervjuer men med tanke på arbetets 

storlek känns mina angränsningar rimliga. 

 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om mätnoggranheten i undersökningarna. Är alla ursprungliga 

frågeställningar besvarade eller missar man något? Och hur har man samlat in informationen 

(Johansson och Svedner, 2011, s. 72)? Sätten jag samlat in min information på har varierat, 

men jag har varit noga med att göra alla intervjuer på samma sätt och alla observationer på 

samma sätt. Detta för att inte tappa någon information. Mina frågor i intervjuerna är 

genomtänkta och täcker hela området kring mina ursprungliga frågeställningar. Man får en 

bild av vad respondenterna tänker runt social träning och hur de arbetar med det i 

verksamheten. 

 

Validitet handlar om hur resultaten av undersökningarna täcker hela det område man ville 

undersöka eller om man missat något (Johansson och Svedner, 2011, s. 72). Jag anser att mitt 

resultat i hög grad täcker mitt undersökningsområde. Genom mina intervjuer med 

fritidspedagoger och observationer av olika vardagssituationer får man en klar bild av hur 

fritidspedagoger arbetar med social träning på fritids och hur det planeras. Genom mina 
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intervjufrågor får man också tydliga svar på mina ursprungliga frågeställningar om hur 

fritidspedagogen arbetar med barns sociala färdigheter och hur detta arbete planeras.   
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3. Litteraturgenomgång 

I kapitel 3 behandlas tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

 

3.1 Fritidshemmets historia 

Fritidshem har funnits sedan slutet av 1800-talet men har inte alltid sett ut som de gör idag. 

Då kallades de arbetsstugor och syftet var att utbilda barnen till arbetare men också att hålla 

dem i skolan. Under den här tiden var det mycket fattigt i Sverige och det ledde till att 

föräldrar skickade ut sina barn för att tigga eller snatta för att hjälpa till att försörja familjen. 

Det här skulle arbetsstugorna råda bot på. Initiativtagarna till dessa arbetsstugor var Anna 

Hierta Retzius och Fridtjuv Berg (Philgren, 2011, s. 30). 

 

Arbetsstugorna fungerade så att barnen gick dit efter skolans slut och fick ett mål mat. Att 

barnen skulle fostras till arbetare var den genomgående tanken och de fick lära sig laga skor 

och kläder och tillverka korgar, bastsaker och borstar. Ansvariga för arbetsstugorna var 

frivilliga kvinnor samt hantverkare (Philgren, 2011, s. 31). 

 

I början av 1900-talet blev det uppror mot barnarbete, detta påverkade arbetsstugorna och 

deras upplägg. 1933 fick barnavårdsnämnden ansvaret över arbetsstugorna och då byttes även 

huvudsyftet från att fostra barnen till arbetare till rekreation. Namnet byttes till 

eftermiddagshem. Efter detta var det inte heller frivilliga och hantverkare som höll i det utan 

barnträdgårdslärarinnor. Barnträdgårdslärarinnor ses som föregångarna till dagens 

förskollärare (Philgren, 2011, s. 32). 

 

Begreppet fritidshem dök upp under 1960-talet och fritidsverksamheten riktande in sig på 

skolbarn mellan 7 och 10 år. Syftet var att ge barnen avkoppling och utveckla en positiv 

inställning till skolan. Barnen skulle också få utlopp för sin verksamhetslust och få skapa och 

lära sig husliga sysslor. Genom Lgr1969 fick skolan i uppgift att organisera FA (fria 

aktiviteter). De som ansvarade för dessa fria aktiviteter var ofta de som ansvarade för 

fritidshemmet och genom detta blev samarbetet med skolan större (Philgren, 2011, s. 33). 

 

Fritidspedagogbegreppet kom till 1966. Bakgrunden till detta var att fritidshemmen byggts ut 

under 60-talet samt att fritidspedagogutbildningen kommit till. Den första utbildningen 
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började 1964 och byggde på förskollärarprogrammet men hade en inriktning mot skolomsorg 

för barn mellan 7 och 12 år (Philgren, 2011, s. 33). 

 

3.2 Fritidshemmets uppdrag 

I takt med att fritidshemmet utvecklats och fått nya inriktningar har även dess uppdrag 

ändrats. Det har gått ifrån att lära barn bli arbetare till något väldigt allsidigt. På 

fritidshemmen idag kan barn göra det mesta och fritidspedagogens roll är att hjälpa barnen 

utveckla sina olika intressen och sig själva som personer. En av de största anledningarna till 

varför fritidshemmet finns idag är att föräldrar behöver hjälp med barnomsorgen under tiden 

de själva jobbar eller studerar. Skolverkets definition av fritidshemmet är ganska 

okomplicerad: 

 

En pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är 

inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i 

varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan. 

(Skolverket, 2007, sida 10) 

 

Enligt Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007) ska fritidshemmet 

komplettera skolan. Fritidshemmet ska också ge barnen en meningsfull fritid samt utveckla 

barns sociala, emotionella, fysiska och intellektuella sidor. Det finns även ett helt kapitel som 

heter ”Social kompetens och självständighet”.  Där kan man läsa att: 

 

Barnet utvecklar i allt högre grad en egen identitet och egna intressen. Denna utveckling 

pågår i nära samspel med andra. Kamratgruppen och dess värderingar blir allt viktigare. 

Barnen behöver fortfarande stöd av vuxna men också ökade möjligheter att ta 

ett eget ansvar. /…/ Ju äldre barnet blir desto viktigare blir kamraterna och 

gruppsamvaron blir mer central. Fritidshemmet kan bidra till att barn utvecklar en tillit till 

sig själva och sin egen förmåga i denna process. (Skolverket, 2007, sida 24) 

 

I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (sida 22) står det också lite om hur 

personalen på fritidshemmet ska vara: 

Det är viktigt att personalen 
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- 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 träning. 

 

3.3 Lgr11 

I de två första kapitlen i Lgr11 står det om skolans värdegrund och uppdrag men också om 

normer och värden. Skolan ska bland annat främja förståelse för andra och förmågan att leva 

sig in i andras känslor och tankar. I avsnittet om grundläggande värden kan man läsa: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara 

icke-konfessionell. (Skolverket, 2011, sida 7) 

 

Man kan även läsa att skolan aktivt ska motverka tendenser till förtryck och att ingen 

ska behöva uppleva förtryck. Vidare i texten kan man läsa att man ska möta intolerans 

och främlingsfientlighet ska mötas med kunskap och öppen diskussion.  

 

Det finns även ett kapitel om skolans uppdrag. Enligt Lgr11 ska skolan hjälpa till att 

skapa och överföra ett kulturarv. Detta kulturarv innefattar värden, kunskaper, språk och 

traditioner. Skolan har även ett ansvar när det gäller att hjälpa föräldrarna att fostra sina 

barn. Därför är det viktigt att man har god kontakt med hemmet och att arbetet sker i 

samarbete med hemmet och föräldrarna (Skolverket, Lgr11, 2011). 

 

Barnen ska inte bara lära sig ämneskunskaper i skolan utan de ska också fostras till 

ansvarskännande medborgare som fungerar bra i samhället. I avsnittet om skolans 

uppdrag kan man läsa: 
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Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda 

ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga 

att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 

(Lgr11, sida 9) 

 

Skolans uppdrag innefattar även att gynna barnens harmoniska utveckling. För att 

lyckas med detta ska skolan ha ett varierande innehåll med varierande arbetssätt för att 

tillgodose alla barns olika behov. När olika arbetssätt möts sker en utveckling, detta kan 

ske både i skolan och på fritidshemmen. Denna utveckling gör barnen rikare och 

utvecklar även dem (Skolverket, Lgr11, 2011). 

 

3.4 Den sociala kompetensen 

Som tidigare nämnts är det otroligt viktigt att man kommer överens med och fungera 

bra tillsammans med andra människor. Förutom detta anses det också vara en viktig 

skyddande faktor under uppväxten (Gottberg, 2007, s.54). Skolmiljön är en naturlig 

plats för barn att knyta kontakter och skapa relationer till varandra. Där får de lära sig 

att samarbeta och ingå i grupper. När man hamnar i olika grupper är det vanligt att man 

har olika roller. Detta är inget dåligt utan en helt naturlig del i det sociala livet. Vissa 

förhållningssätt fungerar dock bättre än andra, dessa kan vi lära oss mer om och träna 

på. Ett sådant exempel är att kunna tolka vad andra människor känner, våga stå inför en 

grupp och tala, att acceptera alla människors olikheter och att våga ta ledarrollen när det 

krävs (Gottberg, 2007, s. 55). 

 

I boken Tänk om som är skriven av Lars Sjödin och Staffan Petersson kan man läsa om 

de fem färdigheter vi kan utveckla för att utveckla vår sociala kompetens. Enligt Sjödin 

& Petersson är dessa; kunskapssyn, gruppdynamik, kommunikation, etik och personlig 

utveckling. Gällande kunskapssynen råder det delade meningar om vad som egentligen 

är viktigast att lära sig. Är det faktakunskaper eller kunskapen om hur man samverkar 

med andra människor? Gruppdynamiken är viktig att förstå om man vill utveckla sin 

sociala kompetens. Man måste kunna förstå hur man själv påverkar andra men även hur 

man själv blir påverkad. Man måste även kunna förstå olikheter och likheter mellan 

människor. Den tredje av de fem delarna är kommunikation. Ofta sker vår 

kommunikation genom fysiska möten men i dagens samhälle är den elektroniska 
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kommunikationen vanlig. Författarna undrar då om ökningen av den elektroniska 

kommunikationen gör att vi blir sämre på att tolka varandra eller om förståelsen för 

andra tvärtom blir större.  

Med punkten etik syftar författarna på att vi varje dag tvingas göra olika etiska 

ställningstaganden. I sådana situationer är det mycket vanligt att vi agerar utifrån den 

norm som finns där vi befinner oss. Det kan också leda till att vi inte ifrågasätter saker 

och ting, även om vi tycker att det är fel. En del av social kompetens är alltså att våga 

stå på sig och säga ifrån när man tycker att något är fel. I slutet av stycket frågar sig 

författarna om det inte kan vara så att arbetet med social kompetens kan öka barnens 

förmåga till empati. Den sista delen är personlig utveckling. Personlig utveckling kan 

ses på många olika sätt men beskrivs oftast som förmågan att våga gå utanför sin 

trygghetszon och att våga vara sig själv oavsett vad andra tycker. Att våga gå utanför 

sina trygghetszoner och göra saker man egentligen inte känner sig bekväm med kan 

vara jobbigt, men är samtidigt utvecklande (Sjödin & Peterson, 2001). 

 

3.5 Empati 

Vår empati är något som utvecklas alltid i relation med andra. Viktigast för barns 

empatiska utveckling är självklart föräldrarna men ganska snart blir även andra vuxna 

mallar och förebilder för barnet, till exempel en lärare eller fritidspedagog. Därför är det 

viktigt att vi som fritidspedagoger skapar en god omsorgsmiljö där barnens empatiska 

förmåga kan växa och utvecklas. Grundstenen i att utveckla barns empati är att det goda 

(mat, kärlek och omsorg) alltid kommer tillbaka. Först då kan man bygga upp den tillit 

till en själv som fritidspedagog som behövs för att barnet ska kunna utvecklas. För att 

ett barn ska utveckla sin empatiska förmåga krävs det också att man som pedagog möter 

barnet på ett sådant sätt att barnet känner sig värdefullt, respekterat och delaktigt 

(Öhman, 2003, s. 41). 

 

3.6 Att planera för medkänslig utveckling 

När man som pedagog ska planera en aktivitet med tanke på att utveckla barns 

medkänsliga utveckling är det viktigt att man ställer vissa frågor till sig själv. Den första 

är om materialet och/eller aktiviteten utgår från barnens behov. Vi måste som pedagoger 

bejaka vad barnen vill och behöver och sedan bygga vidare på detta i våra planerade 

aktiviteter. Det andra är hur konkret och personligt det är. När barnen känner igen sig 

och kan relatera till det de gör lär de sig och utvecklas mer (Öhman, 2003, s. 50). 
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3.7 Lärande 

Björn Lindell är en beteendevetare, handledare och utbildare i socialpsykologiska 

frågor. Han har dessutom många års erfarenhet av arbete med grupputveckling och 

våld/rasism/mobbning. Veikko Hartikainen är beteendevetare och arbetar även med 

ledningsutveckling. Tillsammans har de skrivit en bok om hur man kan arbeta praktiskt 

med värdegrund och olika metoder man kan använda.  

 

Lindell och Hartikainen menar att det är otroligt viktigt att man jobbar med värdegrund 

och tränar på hur man ska bete sig. Man får inte nya vanor av sig själv, man måste träna 

fram dem. Man måste lokalisera problemet och komma på hur vi ska träna på det. 

Lindell drar en parallell mellan att träna på social förmåga och när han själv tränade 

fotboll och hans tränare la upp ett speciellt schema för honom för att träna upp hans 

förmåga att skjuta med vänster fot. ”Hade han bara pratat om vad jag skulle träna, 

eller bara tjatat hade ingenting hänt. Jag var redan bra i fotboll, men för att bli bättre 

måste jag systematiskt träna mina svagheter” (Lindell & Hartikainen, 2001, sida 191). 

På samma sätt är det viktigt att man tränar sina sociala svagheter (Lindell & 

Hartikainen, 2001). 

 

Det är viktigt att träningen blir allsidig. Det finns bland annat en yttre och en inre del. 

Den yttre delen innefattar fysiska rörelser, andning och den verbala träningen medan 

den inre delen innefattar avslappning, meditation, tystnad, nytt tankesätt i problematiska 

situationer samt kognitiv träning. Det är när träningen innefattar alla delar det blir 

framgångsrikt och leder framåt. Det är också viktigt att man börjar i en lugn miljö för att 

sedan göra det gradvis svårare (Lindell & Hartikainen, 2001). 

 

För att man ska vilja träna på sina svagheter och faktiskt lära sig något av träningen 

krävs det att man som lärare eller fritidspedagog kan motivera barnen och göra dem 

intresserade och insatta i det de ska göra. Öhman (2001, sida 29) skriver: ”Motivation, 

intresse, erfarenhet och tillämpbarhet är komponenter som styr inlärningen. 

Komponenter som måste tillfredställas för att elever ska känna meningsfullhet i vad de 

gör.” Här i ligger den stora utmaningen. Alla barn har inte samma intressen och 
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erfarenheter och därför kan inte samma metoder tillämpas på alla barn. Författaren 

avslutar avsnittet med att fråga sig hur man då ska kunna skapa en inlärningsmiljö där 

alla elever är intresserade? 

 

3.8 Lekens betydelse för empatiutvecklingen 

Öhman (2003) skriver om hur leken kan ses som ett otroligt verktyg för att utveckla barns 

empatiförmåga. Genom att sätta leken i fokus sätter vi också barnen i fokus. Detta gör också 

att vi ger barns valda aktiviteter ett större värde, därigenom växer barnets självkänsla. 

Dessutom är de förutsättningar som är viktiga för lek också i andra sociala sammanhang. Det 

finns många viktiga paralleller mellan leken och den empatiska utvecklingen. Den först är att 

man i leken måste ta in och tolka hur andra människors signaler. På samma sätt är det första 

steget i den empatiska processen att tolka andras stämningsläge och känslotillstånd. 

Ömsesidigheten, att vara respektfull mot de andra, ökar dessutom förmågan att dela en 

upplevelse. Turtagandet är också viktigt då det bjuder in till dialog som bygger på gemensamt 

ansvarstagande. 

 

Innan man kan förstå andra behöver man först och främst förstå sig själv. För detta ändamål är 

leken ett fantastiskt verktyg då alla känslor kan utforskas genom lek. Barnen lär sig alltså att 

förstå sig själva och sina känslor och på så sätt också att förstå andra. 

Dessutom erbjuder leken barnen många olika roller. Leken är därför ett bra sätt för barn att få 

utforska nya roller och få nya perspektiv. Genom detta lär sig barn empati och inlevelse 

(Öhman, 2003). 

 

Pedagogen har ett stort ansvar när det gäller att skapa en bra lekmiljö för barnen. Pedagogen 

ska lära ut lekens koder till de barn som inte riktigt förstår dem eller som har svårt att hålla 

fast vid dem. Det är också viktigt att pedagogen skapar en trygghet så att barnen vågar ge sig 

hän och leka. Detta gör man genom att finnas där barnen är och där de leker, finnas till hands 

om det behövs och ingripa om det skulle vara nödvändigt. För det tredje är det pedagogen 

som anger ramarna för samspelet inom leken genom att ge den tid och utrymme. Det fjärde är 

att man visar barns lek respekt genom att inte avbryta och att ta leken på allvar. Pedagogen 

kan dessutom visa på och förstärka de omhändertagande beteenden i leken och sätta ord på 

det i leken som är konstruktivt. På så sätt stärks barnets självkänsla och empatiska förmåga. 

Det sista är att pedagogen ska inspirera till lek, vara kreativ och se till att det finns resurser 

och tid för så att barnen kan leka (Öhman, 2003). 
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3.9 EQ-dockan 

EQ-dockan är en docka som utvecklats av Maria-Pia Gottberg. Idén till dockan kom efter hon 

fått sitt andra barn och börjat fundera över leksaker och vilka budskap de ger till våra barn. 

Hon insåg att de flesta dockor som fanns inte stämde överens med verkligheten. Gottberg ville 

istället se dockor med olika uttryck och hon såg även hur barn som ännu inte lärt sig prata 

kunde använda sig av dockorna för att kommunicera (Gottberg, 2007, s. 97). 

 

Ett bra sätt att arbeta med EQ-dockorna är att ha en väldigt öppen diskussion om dockorna. 

Man kan prata om hur det känns att känna just den känslan, var den sitter i kroppen, hur man 

pratar när man känner känslan och hur man rör sig. Man kan även ställa frågor som ”vad 

brukar du göra när du blir arg?”, ”minns du någon gång du varit riktigt arg?”, ”vad gör du när 

andra blir arga?” eller ”hur kan man se att någon annan är arg?” (Gottberg, 2007, sida 111). 

När man jobbar med dockorna är det också bra att ta upp begrepp som hänsyn, ansvar och 

respekt (Gottberg, 2007, s. 111). 

 

3.10 Forumspel 

Grunden i forumspel är att gestalta olika konfliktscenarion och sedan diskutera runt dem. 

Detta för att ge den utsatte verktyg och erfarenheter så man kan handskas med verkligheten på 

ett nytt sätt. Det blir också träning för de som är vittnen. Hur ska man göra när man ser att 

någon är elak mot någon annan? Barnen tränar sig i solidaritet, kamratskap och civilkurage 

(Gottberg, 2007, s. 233).  

 

För att engagera åskådarna slutar ett forumspel i en öppen konflikt. Åskådarna ska komma på 

bättre lösningar och lägga sig i hur scenen utspelat sig. En viktig del av forumspel är alltså att 

engagera åskådarna och testa olika idéer om hur det kan gå till. Forumspel går till på ett 

sådant sätt att en scen spelas upp två gånger. Första gången spelar man igenom scenen utan 

avbrott. Andra gången får vem som helst lägga sig i och skrika ”stopp!” och ändra något i 

scenen eller byta ut någon person mot sig själv. Scenen fortsätter sedan från det personen 

skrek ”stopp!”. Det är inte säkert att scenen sen utspelar sig som den som hoppade in tänkte 

sig, men det är inte heller det som är meningen. Meningen är istället att man ska få testa sina 

idéer i ett sammanhang. Gottberg skriver om hur de flesta pedagoger hon arbetet med 
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upptäckt vilka styrkor som finns med forumspel. Dels kan man hjälpa barn att hantera svåra 

situationer och dels får man själv en möjlighet att träna sig inför situationer som vi upplever 

som svåra (Gottberg, 2007, s. 234). 

 

3.11 SET 

SET står för social och emotionell träning. Programmet inkluderar alla skolbarn mellan sex 

och sexton år. SET är utvecklat av Birgitta Kimber som är speciallärare och psykoterapeut. 

Hon har dessutom många års erfarenhet av att utveckla både barn och lärares sociala och 

emotionella förmågor. Programmet är indelat i fem delar, självkännedom, hantera känslor, 

empati, motivation och social kompetens. Självkännedom innebär att man har en 

verklighetstrogen bild av sig själv och sina känslor och vet hur man ska hantera dem. Hur man 

hanterar känslor innebär att man vet varför man känner som man gör och hur man handskas 

med dessa känslor. Empati innebär att man kan förstå andra människor och sätta sig in i deras 

känslor och hur de har det. Motivation innebär att man kan hämta kraft och vilja inom sig 

själv för att göra en uppgift eller att nå ett mål. Det innebär också att man har kraft nog att ta 

sig förbi svårigheter som dyker upp på vägen. Den sista är social kompetens och det innebär 

att man kan föra sig i sociala sammanhang, klara av att hålla goda relationer till människor i 

sin omgivning och kunna avläsa situationer (Kimber, 2009). 

 

Seth-programmet har en speciell ordning man ska följa för att det ska fungera så bra som 

möjligt. Övningarna finns i den ordning man ska göra dem från sex till sexton års ålder. Det är 

när man följer ordningen och gör övningarna på rätt sätt som man får resultat (Kimber, 2009). 

 

3.12 Sammanfattning 

Det är alltså mycket som ingår och som måste tänkas på när det gäller barns sociala träning. 

Som pedagog i skolan ska man följa Lgr11, denna säger att man ska föra vidare ett kulturarv 

där bland annat värden ingår. Man ska också hjälpa föräldrarna fostra sina barn. Man kan 

även läsa att man ska lära barnen medmänsklighet och empati. Empati är något som utvecklas 

i relation till andra människor, det är därför viktigt att det finns tillit mellan barn och 

pedagoger. För att barns empati ska utvecklas är det också viktigt att de känner sig delaktiga, 

respekterade och värdefulla. 
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Genom lek får barnet träna värdegrund och utveckla empati. Barnet får testa olika roller och 

lär sig på så sätt att sätta sig in i andras situation. Det är också viktigt att pedagogen finns med 

och förstärker det som barnen gör bra i leken, till exempel omhändertagande beteenden. 

 

Den sociala kompetensen är också viktig. Vi behöver kunna samarbeta och fungera som 

grupp. Sjödin och Petersson (2001) menar att om man vill träna upp sin sociala kompetens 

finns det fem områden man behöver fokusera på. Dessa är kunskapssyn, etik, gruppdynamik, 

kommunikation och social utveckling. 

 

När man planerar aktiviteter för att barn ska utveckla sina sociala förmågor är det viktigt att 

man är självkritisk och frågar sig själv varför man gör det man gör. Är det verkligen för 

barnets skull? Utgångspunkten i ett sådant arbete måste alltid vara barnet och barnets 

förutsättningar. Det finns en del verktyg man kan använda sig av i arbetet. EQ-dockan är en 

docka som utvecklades av Maria-Pia Gottberg. Dockorna har olika känslouttryck och kan 

användas till att prata om känslor med barnen, hur de känns, när man känner dem och så 

vidare. Man kan också använda sig av forumspel. Forumspel ger barnen ett tillfälle att testa på 

olika roller och känna hur det känns för andra. Det ger också ett tillfälle att diskutera olika 

situationer med barnen och prata om hur man ska agera och varför. SET är ett annat verktyg 

att använda sig av. Genom detta program utvecklar barnen sin självkännedom, hantera 

känslor, empati, motivation och social kompetens. 
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4. Resultat 

I kapitel 4 kommer mina resultat av intervjuerna och observationerna redovisas. Jag börjar 

med att redovisa mina intervjuresultat för att sedan gå vidare till observationsresultaten.  

Jag har valt att sammanställa mina resultat och presentera dem under olika områden. 

De intervjufrågor jag använde mig av finns i Bilaga 1. 

 

4.1 Intervjuresultat 

4.1.1 Fritidspedagogens roll 

En av frågorna jag ställde fritidspedagogerna jag intervjuade var hur de såg sin egen roll som 

fritidspedagog. Samtliga jag intervjuat tycker att man som fritidspedagog har ett stort ansvar 

när det gäller barns sociala förmågor. Här följer hur en respondent svarade på frågan: 

 

En utbildad fritidspedagog kan betyda att en människa lyckas i livet. Det kan vara 

skillnaden, vi gör skillnad och om kommunerna inser vilket arbete man lägger ner och att 

man vågar satsa på fler fritidspedagoger så kommer fler skolor/kommuner lyckas med 

sina elever. 

 

Här följer hur de andra respondenterna såg på sitt uppdrag som fritidspedagog: 

Mitt arbete är otroligt viktigt men även all personal är viktig för den sociala träningen. 

Jag som fritidspedagog får en helhet då jag är med barnen hela dagen. Jag får en 

möjlighet att få komma närmre och kan se vad de behöver träna på under dagen/ 

kommande veckor. Jag ska verka som en förebild som kommer med goda råd men 

samtidigt kan tillrättavisa om så behövs.  

Fritidspedagoger har en jättestor del i detta arbete, vi ser barnen under hela dagen och har 

inte den roll som lärarna har att de ”måste” lära ut saker. Vi är ofta med barnen där det 

händer och när det händer. Vi har även möjlighet att ta ut barnen i smågrupper och ha 

pratgrupper. 

Eftersom vi är i båda verksamheterna (skola+ fritids) ser vi en stor del av ett barns dag. 

Det är det som är fritidspedagogernas styrka anser jag. 

Jag anser att vi som fritidspedagoger har en mycket stor roll när det gället att lära barnen 

hur man beter sig mot varandra, hur man är en bra vän och allt sådant. Vi har en otroligt 

stor möjlighet att jobba med detta på alla möjliga sätt eftersom vi inte har en kursplan att 

följa på samma sätt som lärare.  
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Som fritidspedagog är man en förebild och det gör min roll väldigt viktig. Jag är en viktig 

vuxen i deras liv och det jag gör och säger lämnar avtryck på barnen. Jag är dessutom 

utbildad och vet hur jag ska göra för att stärka barnen och få dem att utvecklas. 

 

Samtliga respondenter pekar på att fritidspedagoger har en fördel i arbetet med sociala 

förmågor eftersom de oftast har bättre kontakt med föräldrarna än lärarna. Detta på 

grund av att de träffar föräldrarna när de kommer till fritids för att lämna av barnet på 

morgonen och även när de hämtar barnet på eftermiddagen.  

 

4.1.2 Social träning och arbetssätt 

Jag frågade även mina respondenter vad de tyckte att social träning var. Gemensamt var att 

alla tyckte att det handlade om hur man agerade i samspel med andra människor, både barn 

och vuxna. Alla var även överens om att det handlade om att växa och utvecklas som 

människa. Såhär sa en respondent: 

 

Social träning för mig är att träna på sådant som är naturligt i livet. Vi har livskunskap 

(SET-inspirerat) där vi jobbar mycket med empati, tolerans och där barnen får utveckla 

sin känslomässiga intelligens. Barn som har sociala svårigheter kanske inte har föräldrar 

som arbetar vilket gör att de heller inte har fritids, då missar de mycket o halkar efter. De 

barnen brukar vi sätta in på fritids i samverkan med föräldrar o rektor för att de skall 

kunna få den sociala träningen. Hur man bemöter varandra, språket, tonläget och om man 

har kompisar är viktiga faktorer. Att lära barnen att utgå från att de kan lita på varandra, 

att ha förtroende o stärka dem att säga vad de tycker. Vilka metoder man använder för att 

träna så finns det tusentals sätt. 

 

Det beskrevs en del olika arbetssätt. 

 

Jag brukar använda, sagoberättande, drama, massage, forumspel, berätta om mitt eget liv. 

Att ha nolltolerans mot kränkning o följa likabehandlingsplanen till exempel att bryta 

lektioner för att prioritera det som är viktigast, det vill säga att reda ut o prata om vad som 

hände i kapprummet eller liknande. 
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Den sociala träningen finns schemalagt hos oss varje vecka. Vi kallar det då för 

livskunskap. 

 

Samtidigt var det två av mina respondenter som inte tyckte att det behövdes något 

speciellt arbetssätt utan att man som pedagog kunde ta tillfällena i akt när de gavs till att 

utveckla barns sociala förmågor och att det var tillräckligt.  

Även om tillvägagångssätten och attityderna skiljde sig lite så var alla överens om att 

social träning var något som var viktigt för barnen. Samtliga sa att den sociala träningen 

var nyttig för barnen och kunde inte se några negativa sidor av den, så länge den görs på 

rätt sätt. 

 

4.1.3 Planeringstid 

En av mina frågor handlade om hur planeringsarbetet ser ut runt barns sociala förmågor. 

En generell uppfattning var att planeringstiden var för kort och det påverkade deras 

arbete på fritids till det sämre. En respondent tog upp fritidspedagogernas 

professionalism och menade att det inte går att vara professionell om man inte får 

tillräckligt med planeringstid.  

 

Vi lever tyvärr alltför många fritidspedagoger med för lite planeringstid. Men om man har 

6-10 timmar planering i veckan så kan man arbeta professionellt som fritidspedagog. Om 

man inte har planeringstid så blir arbetet inte professionellt. 

 

En annan tyckte inte att planeringstid var det viktigaste utan menade att den sortens 

planering alltid fanns med.  

 

Även om planeringen inte är utsatt så finns den sociala planeringen alltid med, även i 

enskild samt i arbetslagsplaneringen. 

 

Något som många tar upp är att en stor del av planeringen är utvärdering av föregående 

aktiviteter. Man lär sig vad som funkar och vad som inte gör det och bygger ofta 

aktiviteterna på varandra för att få en kontinuitet i dem. 
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4.2 Observationsresultat 

Jag gjorde tre av mina fyra observationer under eftermiddagen på fritidshem. En gjordes 

under skoltid då fritidspedagogen hade en schemalagd aktivitet för just social träning. 

 

4.2.1 Observation 1 

Min första observation gjordes under ett livskunskapspass med en årskurs tvåa. 

Aktiviteten hölls av fritidspedagogen. Barnen delades upp i grupper och skulle sedan 

spela upp olika scener där de kände sig utsatta, till exempel på rasten. Resten av 

gruppen fick sedan säga hur man kan göra istället, för att situationen skulle bli mindre 

hotfull. 

 

Fritidspedagogen startade lektionen med att alla samlades i en cirkel. Hon förklarade 

sedan hur aktiviteten skulle gå till och var noga med att alla förstod. Därefter delade hon 

upp barnen i grupper och kollade på grupperna valt olika situationer. Barnen fick sedan 

några minuter på sig att komma på hur de skulle spela upp situationen. 

Under själva redovisandet var fritidspedagogen noga med att de som skulle vara publik 

var uppmärksamma på dem som redovisade. Hon ställde frågan ”hur är man en bra 

publik?” och lät barnen själv komma på hur de skulle vara. 

 

Fritidspedagogens roll under det här passet var att planera och starta aktiviteten. När 

barnen kommit igång skötte de det mesta själva. Fritidspedagogens roll blev då att 

väcka tankar hos barnen genom att ställa frågor, till exempel ”hur tror ni det känns i en 

sådan här situation?”, och styra diskussionen rätt om barnen hamnade på andra spår. 

 

4.2.2 Observation 2 

Min andra observation ägde rum på eftermiddagen under fritidstid. Jag tog tillfället i akt 

och observerade en fritidspedagog som satte sig för att spela spel med några barn. 

Fritidspedagogens roll i den här situationen blev främst en medspelare men när barnen 

blev osams om till exempel turtagning och hur rättvist spelet egentligen var så fick 

fritidspedagogen istället ta på sig en slags medlarroll. Ibland tillrättavisade han barnen 

direkt, till exempel ”sådär gör man inte!”, och ibland ställde han frågor till barnen för att 

få dem at tänka till själva, till exempel ”hur kan man göra istället för hur ni gjorde nu?”. 

Även när han sa till barnen direkt behöll han ett lugn och jagade inte upp sig och blev 

irriterad.  
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4.2.3 Observation 3 

Min tredje observation genomfördes under eftermiddagen på fritidstid. Tidigare under 

dagen har det varit bråk mellan två flickor och de kan inte riktigt hålla sams utan var i 

vägen för varandra, tog varandras grejer och var elaka på sätt som inte krävde ord. 

Fritidspedagogens roll blev här att lära flickorna hur man beter sig mot varandra. Hon 

satte sig ner med flickorna på varsin sida om sig och sedan fick båda två redogöra hur 

dagen sett ut för just dem. De pratade om hur de hade betett sig mot varandra och hur de 

kunde ha gjort istället. Även den här fritidspedagogen är väldigt noga med att hålla sig 

lugn och visa för barnen hur man kan samtala om vad som hänt utan att bli arga och 

skrika på varandra.  

 

Fritidspedagogen är också noga med att vara en utomstående part, hon tar inte någons 

sida utan gör det tydligt att hon vill att det här ska sluta bra för båda flickorna. 

 

4.2.4 Observation 4 

Min fjärde observation genomfördes på fritidshemstid. Fritidspedagogen satt och 

pratade om känslor med några pojkar medan de ritade. Pojkarna målade superhjältar av 

olika slag. En av pojkarna började prata om hur man är som superhjälte och hur man ska 

vara som kille. Fritidspedagogen hade då tagit vara på situationen och inledde en 

diskussion om regler kring hur man ska vara som kille och om det verkligen behöver 

vara så. Genom att ta upp ämnet och ifrågasätta det fick han pojkarna att tänka till och 

prata med varandra om de tysta reglerna som ändå finns.  

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Mina frågeställningar som jag grundade det här arbetet på lyder: 

 

1. Hur arbetar fritidspedagoger med att hjälpa barn utveckla sina sociala förmågor? 

2. Hur planerar fritidspedagoger arbetet med att hjälpa barn till att utveckla sina sociala 

förmågor? 
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Mina resultat visar på att fritidspedagoger arbetar på många sätt med att hjälpa barnen 

förbättra sina sociala förmågor. De arbetar förbyggande genom att prata med barnen om hur 

man ska vara som person och vad barnen tycker och tänker. De jobbar också med att sätta 

små tankefrön hos barnen.  

 

Något som jag märkt under mina intervjuer och observationer är att fritidspedagoger jobbar 

mycket i stunden och det är inte jättevanligt med planerade aktiviteter på fritids som har med 

social träning att göra. Med i stunden menar jag att fritidspedagoger ofta tar tillfället i akt när 

det ges. Om något barn är elakt mot något annat så blir det ett utmärkt tillfälle att lära barnen 

hur man beter sig och att man inte är elak.  

 

I mina intervjuer fick jag klart för mig att många fritidspedagoger vill ha med planeringstid 

och att de tycker att arbetet med barns sociala förmågor blir lidande på grund av att de inte har 

tillräckligt med tid för att planera. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Syftet till detta arbete var att få insyn i hur fritidspedagoger arbetar för att hjälpa barn till att 

utveckla sina sociala förmågor. Syftet var också att undersöka en del av fritidspedagogernas 

yrkesuppdrag. Genom mina intervjuer och observationer har jag fått fram att det är mycket 

viktigt att man som fritidspedagog arbetar med social träning och att samtliga jag intervjuat 

tycker att det hör till arbetsuppgifterna. Som fritidspedagog är man med barnen hela dagen, 

från morgonen till eftermiddagen och det är viktigt att man agerar som en förebild och är 

medveten om hur stor roll man faktiskt spelar i ett barns liv. En av mina respondenter sa att en 

bra fritidspedagog kan vara skillnaden på om man lyckas i livet eller inte, och jag är beredd 

att hålla med. Är man som fritidspedagog engagerad och vill göra skillnad så kan man göra i 

princip vad som helst med social träning.  

 

Efter denna undersökning har jag fått upp ögonen för hur viktigt det är med social träning och 

hur mycket planering och tanke det krävs bakom. Jag har dessutom fått upp ögonen för hur 

viktigt det är med planeringstid. Planeringstid är något som Öhman (2003) trycker mycket på. 

Ska man ha en givande aktivitet där barnen lär sig som bäst krävs det att man planerar noga 

och har ett klart syfte med det man gör. Det är också viktigt att man har tid att reflektera och 

utvärdera arbetet om man ska kunna utveckla det.  

 

 Något annat jag tänker på är att många nämner att de har livskunskap eller SET, den sociala 

träningen är alltså schemalagd. Jag tycker att det skulle behövas mer planering runt den 

sociala träningen som sker utanför schemat. Som fritidspedagog är man med barnen hela tiden 

och den mesta träningen sker i stunden, just när det händer. Jag tycker att det skulle vara 

väldigt bra om det fanns någon slags överenskommelse om hur man ska hantera olika 

situationer så att hela arbetslaget arbetar på samma sätt. Jag tänker speciellt på de 

respondenter som sa att de inte kände att de behövde någon planering utan att man kunde 

fånga situationerna när de dök upp, hur ska man veta att alla jobbar på samma sätt? Om olika 

fritidspedagoger på samma skola arbetar på olika sätt blir det omöjligt att göra den sociala 

träningen så effektiv som möjligt. Arbetar man inte på samma sätt kan man till exempel 

försöka lära barnen olika saker. I sådana situationer kan barnen lätt tappa förtroendet för 

pedagogerna och blir förvirrat eftersom de säger olika saker. Vad är det egentligen som 

stämmer? Eftersom tillit är något som är otroligt viktigt när man ska träna sociala förmågor är 
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detta en allvarlig konsekvens. Dessutom kan man sänka barnets självförtroende eftersom 

barnet kan blir förvirrat och inte veta hur det ska agera. 

 

Jag kan också tycka att det blir problematiskt att ha social träning på schemat, som ett ämne. 

Man kanske lägger det mesta krutet där och inte tänker på att vara lika aktiv när lektionen 

sedan är över. Något som kan vara bra med att ha det schemalagt är att man kan gå djupare 

och täcka ett större område än vad man kan när man tar tag i en händelse just när det händer. 

En annan bra grej är att man når ut till en hel klass samtidigt och man kan skapa diskussioner 

på ett helt annat sätt. 

 

När man har den sociala träningen schemalagd innebär det också att man måste planera på ett 

bra sätt för att barnen ska förstå och kunna ta till sig det lektionen handlar om. Något som 

Öhman (2003) tog upp är att det är viktigt att man utgår från vad barnen vill och bygger 

vidare på det. Detta var dock inget som någon av mina informanter nämnde något om. Om 

man inte utgår från barnen när man planerar den sociala träningen är det stor risk att barnen 

inte tar den till sig och om de inte gör det blir ju den sociala träningen meningslös. Det finns 

också en risk att barnen börjar se det som tjat och då tappar den sociala träningen sin tyngd. 

 

Något som Lindell & Hartikainen (2001) pekar på är att det är viktigt att man individanpassar 

den sociala träningen och ger barnen en plan och hjälper dem med vad de behöver utveckla, 

och inte bara tjata på dem. Som en av mina respondenter sa tror jag att kommunerna behöver 

satsa mer på fritidspedagoger, det skulle göra det lättare att lägga upp individuella program. 

Fler fritidspedagoger skulle också ge mer tid till varje dag och kanske fått gnället och tjatet på 

barnen att försvinna och det kunde istället bytas ut mot utvecklande aktiviteter. Det är inte den 

enda positiva förändringen. Hade man fler fritidspedagoger skulle man kunna utveckla fritids 

väldigt mycket. Olika pedagoger skulle kunna hålla i olika aktiviteter, som olika stationer för 

barnen. Man skulle till exempel alltid kunna ha någon i idrottshallen och någon utomhus.  

 

Något som några av mina respondenter tar upp är att man genom social träning också tränar 

upp sitt självförtroende. Under mina tre år på lärarutbildningen har vi många gånger pratat om 

självförtroende och hur viktigt det är för barn. Vi har pratat om självförtroende som en 

skyddande faktor under uppväxten. Har man bra självförtroende är riskerna mindre att man 

blir retad eller mobbad. Har man bra självförtroende är risken dessutom mindre att man 
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trycker ner andra för att få sig själv att må bättre. Social träning är alltså bra som 

förebyggande arbete och då tycker jag att det är konstigt att vi inte satsar mer tid på det. 

 

Om vi skulle satsa mer på att bygga ungas självförtroende och empati skulle vi bygga upp 

individer som tror på sig själva och sin egen förmåga samtidigt som de kan sätta sig in i 

andras situationer och uppskatta människors olikheter. För att göra detta behövs det 

inspirerade och pålästa fritidspedagoger. Precis som det finns lärarlyft skulle man kunna 

införa fritidspedagoglyft för till exempel social utveckling. Jag tror att det skulle vara ett bra 

sätt att inspirera och informera fritidspedagoger men också för att få dem att se sig själva på 

ett mer analytiskt sätt. Många respondenter tog upp att man var en förebild, då är det viktigt 

att man är medveten själv om vad man gör och vilka konsekvenser det får. Brister det där så 

kan man faktiskt tro att man gör ett jättebra arbete med social träning fast barnen inte alls 

tycker det. Självklart är detta också något för lärare. Alla som arbetar med barnen i skolan 

borde få lära sig mer om barns sociala utveckling och hur de själva påverkar barnen. 

 

Efter att ha skrivit arbetet har jag också börjat fundera mycket över hur jag skulle vilja att den 

sociala träningen såg ut när jag kommer ut och ska arbeta som färdigutbildad fritidspedagog. 

Först och främst tycker jag att det är viktigt att man pratar mycket om detta inom arbetslaget 

så att alla är införstådda med vad som gäller och för att man ska arbeta mot ett gemensamt 

mål. Som jag skrivit innan tror jag det är omöjligt att få bra kvalité på den sociala träningen 

om alla pedagoger på en avdelning hanterar samma situation på olika sätt. Det här 

arbetsunderlaget ska självklart vara grundat i forskning och blir också något att luta sig mot 

om man skulle bli ifrågasatt.  Att prata ihop sig i arbetslaget är också viktigt eftersom social 

träning inte är något som ska finnas exklusivt på fritidshemstid utan ska finnas med under 

hela dagen, oavsett om barnen har lektion eller rast.  

 

Jag tänker också på det som Öhman (2003) skriver om hur viktigt det är att man utgår ifrån 

barnen. Ett optimalt arbete med social träning skulle alltså vara inriktat på något som barnen 

själva känner behövs eller vill arbeta med. För att arbeta vidare med det som barnen sedan 

valt är forumspel något som jag anser är väldigt bra. Forumspel ger barnen chansen att testa 

sina teorier samtidigt som de får testa på olika situationer. Är man med om en situation och 

faktiskt får testa olika sätt att handskas med det som händer tror jag absolut att man tar det till 

sig på ett mycket bättre sätt än om man bara pratar om det. Dessutom är forumspel ett väldigt 

bra sätt att få barnen att diskutera med varandra om hur man ska vara mot varandra och 
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liknande, istället för att bara prata med läraren eller fritidspedagogen om det. Diskuterar 

barnen med varandra får de också nya perspektiv och får se andras syn på saker och ting. 

 

5.1 Kritisk granskning av arbetet 

Efter att jag samlat min interformation insåg jag att jag hade kunnat göra några saker bättre 

för att få ett bättre resultat och ett bättre underlag. 

 Dels hade det varit bra om jag tagit kontakt med fler fritidshem än vad jag gjorde. Då hade 

jag antagligen fått fler svar och hittat fler som jag hade kunnat träffa och intervjua och då 

sluppit att ta vissa intervjuer via Facebook. Man kan också se att använda Facebook som en 

fördel. Genom Facebook fick jag kontakt med många fritidspedagoger snabbt. Dessutom finns 

och verkar de i olika städer i landet, det ger mig en mer varierad bild med fler perspektiv. 

 

Genom mina strukturella, kvalitativa intervjuer och observationer har jag fått en 

verklighetstrogen bild av hur det ser ut på de fritidshem jag besökt. Tillsammans med mina 

svar på intervjuerna på Facebook kan jag säga att jag har en liten bild av hur det ser ut runt 

om i Sverige och att vissa tankar och arbetssätt är gemensamma. För att få en klarare bild av 

hur det ser ut runt om i landet skulle man självklart behöva göra en mycket större 

undersökning. 

 

Jag hade velat ha en underrubrik i arbetet för tidigare forskning, men eftersom jag inte hittade 

någon undersökning som handlar om det jag valt att skriva om fick det avsnittet utebli.  

 

 

5.2 Vidare forskning 

För att gå vidare kan man forska om till exempel fritidspedagogens inverkan på barn. 

Eftersom det kommit fram ur mina undersökningar att fritidspedagoger ser sig själva som 

förebilder på barnen skulle det vara intressant att få reda på hur barnen ser det. 

 

Något annat som vore intressant vore att göra jämförelsestudier med två barngrupper, den ena 

gruppen har lärare och pedagoger som bestämt sig för att jobba aktivt med social träning och 

lägger mycket planering bakom medans den andra gruppen inte alls har lika mycket (eller 

inget alls) fokus på social träning. Finns det skillnader mellan grupperna? Vilka? 
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Det vore också intressant att forska vidare i hur fritidspedagoger arbetar med lärare gällande 

barns sociala förmågor. Finns det något samarbete, och om det finns, hur ser det ut? 

Prioriteras det högt? Om inte, varför?  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Uppvärmingsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

 När utbildade du dig? 

Intervjufrågor: 

1. Vad är social träning för dig? 

2. Vilken betydelse har en fritidspedagog när det gäller barns sociala träning? 

3. Anser du att social träning på fritids är viktigt? 

- Kan du beskriva på vilket sätt. 

4. Hur arbetar ni när det gäller att utveckla barns sociala förmågor? 

- Har ni några arbetsmetoder? 

5. Hur planerar ni arbetet med att utveckla barns sociala förmågor? 

 

 

 


