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Förord 
Vi (Lisa Sjöberg och Josefina Nyberg) som har skrivit denna studie vill tacka vår handledare Anders 

Lindqvist för den stöttning vi fått från honom under arbetets gång. Vi vill även tacka våra familjer och 

nära vänner som stöttat oss i det hårda arbetet. Men framförallt vill vi tacka den fritidshemspersonal 

som tagit sig tid till intervjuer som i sin tur gett oss intressanta tankar och en djup inblick i deras arbete 

med det sociala lärandet, utan er hade dessa sidor inte blivit till.  

 

När vi påbörjade detta arbete kom vi fram till att vi skulle ha ett varsitt ansvarsområde, vilket 

resulterade i att Lisa ansvarat över metod delen och Josefina har ansvarat över inledning och bakgrund. 

Vi har också ansvarat över två ord var i resultatet, Lisa har ansvarat över trygghet och ansvar medan 

Josefina ansvarat över kommunikation och empati. Vi har haft daglig kontakt via telefon under alla 

dessa moment med syfte att skriftspråket ska bli så flytande som möjligt och ha samma författarröst. Vi 

har utfört två fokusgruppsintervjuer var. Diskussionen och övrigt har vi skrivit tillsammans. All text i 

detta arbete har skrivits i ett gemensamt dokument via Word online. 

 

 

Stort tack. 
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Abstrakt 
Syftet för denna studie har varit att undersöka hur socialt lärande tar sig till uttryck i 

samlingssituationer utifrån fritidshemspersonalens perspektiv Denna studie är kvalitativ och är 

inspirerad av hermeneutiken då vi haft för avsikt att tolka och förstå ett fenomen. Studien har 

genomförts med hjälp av fokusgruppsintervjuer som metod där 14 personer som arbetar på fritidshem 

fritt fått diskuterat det sociala lärandet i samlingen med hjälp utav fyra ord som utgångspunkt: trygghet, 

empati, kommunikation och Ansvar. Genom detta metodval nås fritidshemspersonalens beskrivningar och 

tankar kring socialt lärande i samlingssituationen vilket är i linje med studiens syfte.  Dessa ord är 

inspirerade från Jonsson´s (2018) licensavhandling som handlar om socialt lärande på fritidshemmet. 

Resultatet i denna studie påvisar att det sociala lärandet har en stor plats i samlingssituationerna enligt 

fritidshemspersonalen. Dessa fyra ord har en betydande roll för elevernas utveckling inom det sociala 

lärandet både individuellt och i grupp. Det framkommer i studien att det sociala lärandet med dessa 

fyra ord som grund är något som fritidshemspersonalen alltid bär med sig i sin yrkesroll och samlingen 

visar sig vara en bra tidpunkt att samtala med eleverna om det sociala lärandet som sker oavlåtligen 

under resterande del av elevernas skoldag. 

 

Nyckelord: Ansvar, elever, empati, fritidshem, kommunikation, samling, socialt lärande, trygghet 
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Inledning 
Det sociala lärandet i dagens skolor är konstant närvarande, det sker för eleverna på rasten, i matkön, 

på lektionen och i den fria leken. Enligt Skolverket (2018) ska de som arbetar i skolan sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ska ge trygghet, vilja och lust att lära för eleverna. Skolan ska 

också främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig 

själva och andra (Skolverket, 2018).  I denna studie fokuserar vi på det sociala lärandet som träder fram 

i samlingssituationer på fritidshemmet, en aktivitet som alla fritidshemslärare och övriga pedagoger är 

väl bekanta med. Samlingen är en bra tidpunkt för både elever och pedagoger att dela med sig av 

information, kontrollera närvaro eller presentera eftermiddagens aktiviteter, vilket kan tänkas vara 

självklara delar i en samling. Vi har gjort en djupdykning inom ämnet för att ta reda på hur det sociala 

lärandet tar sin form med hjälp utav personal som arbetar med samlingar i fritidshemmen. Som blivande 

lärare i fritidshem är uppdraget med det sociala lärandet mycket betydelsefullt, och genom att samla gruppen 

tillsammans skapas ett ypperligt tillfälle att främja en social gemenskap och ge eleverna möjlighet att 

själva utveckla sina möjligheter att kommunicera och skapa tilltro till sin språkliga förmåga med stöd 

från en vuxen. 

 

Denna studie har inspirerats utav Jonssons licensavhandling (2018) där hon har studerat pedagogers 

arbete med elevers sociala lärande på fritidshemmet. Fritidshemspersonalen som deltagit i hennes studie 

anser att det som är betydelsefullt för elevers sociala lärande är trygghet, empati, kommunikation och 

ansvar. Det är användbart att ta hjälp av dessa ord som utgångspunkter i studien då dessa enligt Jonsson 

(2018) är viktiga beståndsdelar i vad socialt lärande bygger på. Därför riktas strålkastarljuset i denna 

studie på det sociala lärandet som träder fram i samlingen på fritidshemmet, då samlingen är en arena 

där socialt lärande har en stor plats i fritidshemsverksamheten.  

 

I fritidshemsverksamheten som omfattas av i skolverkets (2018) två första delar, ges begreppet 

undervisning, en vid tolkning där omsorg, utveckling och lärande ska utgöra en helhet, vilket kopplas 

till begreppet educare som på latin betyder närmast ”ta sig an” eller ”ha omsorg för” (Haglund, 2016). 

Undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid samt 

vara en plats där allsidiga kontakter och social gemenskap ska främjas. Undervisningen i fritidshemmet 

ska enligt skollagen: 

komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska 

stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 

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

ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (SkolL 14 kap. 2 §). 

Eleverna ska också kontinuerligt utmanas ytterligare genom att inspireras av nya upptäckter som ska 

erbjudas av fritidshemmet. Viktiga delar i fritidshemmets undervisning är att ge eleverna möjlighet att 

utveckla kamratrelationer och känna tillhörighet i elevgruppen, vilket fritidshemslärare kan arbeta med 

i just samlingssituationen. Det har tidigare gjorts studier kring samlingssituationer inom 

förskoleverksamheten men inte i lika hög grad i fritidshemsverksamheten, där finns en lucka i 

forskningen kring socialt lärande i samlingssituationen på fritidshemmet. Haglund (2004) jämför 

förskoleverksamhet och fritidsverksamhet och kommer fram till att den pedagogik som används i de 

två verksamheterna är gemensam men i fritidshemmet har den fått andra uttryck i det praktiska arbetet. 

I denna studie riktas ljuset på hur de som arbetar i fritidshemmen uppfattar det sociala lärandet under 

pedagogiska sammanhang, med fokus på samlingssituationen. 
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Bakgrund 
Trygghet, empati, kommunikation och ansvar ligger till grund i denna studie och kommer nedan att 

presenteras för att läsaren ska få en förståelse för dessa ord, sedan fortsätter denna litteraturgenomgång 

med en del studier kopplade till det sociala lärandet i skolan för eleverna. Det kommer också att 

diskuteras om samlingens funktion med koppling till det sociala lärandet. 

 

Dessa fyra ord är ett resultat av vad Jonsson (2018) kommit fram till genom sin forskning angående det 

sociala lärandet på fritidshemmet utifrån personalen i fritidshemmet perspektiv. I Jonssons 

licensavhandling (2018) har ett mikrosystem legat till grund för hennes forskning, där har hon använt 

sig utav tre ord som grund för hennes studie. Dessa ord är; roller, relationer och aktiviteter. Med 

utgångspunkt i personalens samtal kring dessa ord har Jonsson (2018) tagit kunskap om hur roller, 

relationer och aktiviteter framträder i vad som personalen i hennes studie anser vara viktiga delar för 

elevers sociala lärande. Det som visat sig vara av stor vikt gällande det sociala lärandet är grunden till 

denna studie och dess teoretiska ramverk. 

Trygghet, empati, kommunikation och ansvar 

Trygghet framkommer enligt Jonsson´s (2018) studie som en grundläggande förutsättning för det sociala 

lärandet, dels som en faktor som behöver existera individuellt inom varje individ och som en faktor 

som ska genomsyra elevgruppen och dess klimat. I Jonssons licensavhandling tas det upp att tryggheten 

bygger på att var och en har en empatisk förmåga, samt att de kommunicerar och agerar på ett, 

gentemot varandra, ansvarsfullt sätt. Empati framkommer i Jonsson´s (2018) studie ur ett individuellt 

perspektiv och den betraktas som ett betydelsefullt förhållande för hur elever förhåller sig till varandra. 

Att eleverna vet hur man är mot varandra lyfts fram som ett sätt att visa empati. Samt att de behöver en 

empatisk förmåga för att kunna förstå hur de påverkar andra människor. Empati framhålls också som 

en väg till att kunna läsa av andra människors ansiktsuttryck för att kunna agera utifrån det. 

Kommunikation framkommer i Jonsson´s (2018) studie genom att kunna lyssna och samtala, respektera 

varandras åsikter och att kunna lösa konflikter. Ansvar framkommer i Jonsson´s (2018) studie genom 

förmågan att ta ansvar vilket är betydelsefullt gällande det sociala lärandet. Ansvar anses behövligt för 

att elever ska kunna bidra till att utveckla den gemensamma tryggheten. 

Socialt lärande  

Jonsson (2018) betonar socialt lärande i hennes licensavhandling som ett lärande som äger rum 

tillsammans med andra i det sammanhang individen befinner sig i och lärandet är en ständigt pågående 

process, samt att det sker oavsett om lärandet synliggörs eller inte. Elever i fritidshemmet kan få hjälp 

att träna på sina sociala förmågor med hjälp av personalen i fritidshemmet för att öka förståelsen för sin 

egen relation till samt den påverkan den har på den omgivande miljön. Jonsson (2018) menar då att 

fritidshemmet kan användas som en plats där elever kan erbjudas tillfällen att prova sig fram i sociala 

sammanhang med hjälp av de vuxna som arbetar i fritidshemmet. Eleverna kan få möjlighet att använda 

och utveckla sina sociala förmågor för att öka förståelsen för sin egen relation och sin egen påverkan på 

den omgivande miljön. Det är alltså inte enbart genom interaktion med andra som det sociala lärandet 

sker, utan det sker också genom förståelse för sin egen påverkan genom interaktion. Detta styrks också 

av Saracho och Spodek (2007a) som beskriver att det sociala lärandet under de senare åren delats in i 

tre områden där social kompetens och sociala färdigheter innebär; interaktion med andra, en känsla av 

moral och värderingar och en förståelse för roller och regler inom samhället.  

 

Saracho och Spodek (2007a) hänvisar till NCSS1 och menar att sociala inlärningsprogram hjälper unga 

barn att förstå och fungera i deras sociala värld. De menar också att socialisering är en process där barn 

lär sig att interagera med andra och att kunna förstå och svara på olika gruppers förväntningar och 

                                                           
1 Nationaal Council for the social studies (1984) 
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ansvarsområden. Barn utvecklar kunskap och färdigheter som de har behov av för att fungera i deras 

vardag genom sina sinnen där dem ser, rör, och lyssnar på fysiska saker oavlåtligen genom interaktion 

med andra och lär sig då att deras eget uppförande också är betydelsefullt i gruppen (Saracho och 

Spodek 2007a). Ihrskog (2006) har studerat hur elever upplever kamratskap och relationskapande 

genom att fördjupa sig i barnens tankar genom etnografisk metod. Hon går på djupet i sin studie och 

menar att redan i det lilla barnet finns en inre vilja att knyta an till en vuxen och menar att när barnet 

blir sett och får sina behov tillfredsställda uppstår en ömsesidighet i kommunikationen. Ihrskog (2006) 

hävdar att det är i detta tidiga stadium hos barnet som dess erfarenhet av dialog lägger sig som en 

grund för vidare utveckling utav dess egna resurser i samvaro med andra och menar att det är genom 

att barnet uppmärksammas och dess önskningar stärks lusten till nya upplevelser och nya initiativ 

kommer. Ihrskog (2006) diskuterar i sin studie att detta är en grundkomponent till utvecklandet av 

social kompetens, vilket barn i växande ålder vill pröva ihop med andra barn. Det som ligger till grund 

för Ihrskogs (2006) avhandling och hennes empiriska teori är; 

Att människan är en social varelse vars jaguppfattning och medvetande bildas genom interaktion 

med andra i ett socialt sammanhang. (Mead, 1976 refererad i Ihrskog, 2006, s.34) 

Vidare kan vi läsa att barn som beskrivs som socialt kompetenta är oftast tillmötesgående, har en positiv 

grundinställning till både sig själv och andra, de har också en förmåga att överblicka regler och normer 

i grupp samt har en god förmåga att lösa konflikter. Att de kan kommunicera på ett tydligt sätt och har 

en förmåga att skapa kontakter med andra människor tas upp som färdigheter för social kompetens hos 

barn. För att kunna ingå i den sociala miljö som barnet är en del av beskriver Ihrskog (2006) att dessa 

färdigheter, förhållningssätt och motiv behövs för att skapa en kulturell orienterad uppfattning 

(Ihrskog, 2006). Vilket kan kopplas till vad Saracho och Spodek (2007a) som menar att det sociala 

lärandet hos barn är viktigt för att de ska fungera i ett demokratiskt samhälle. Saracho och Spodek 

(2007b) beskriver också att socialt lärande handlar om att lära sig social kompetens och menar att barn 

socialiseras i deras familj genom att de utvecklar sociala relationer med familjemedlemmarna, de lär sig 

roller och funktioner inom familjen som är deras sociala arena i tidig ålder. Samspelet i den sociala 

gruppen (familjen) bidrar till att integrera beteende och tankeprocesser som leder till effektiva 

interpersonella relationer som i sin tur hjälper barnet att fungera i samhället. 

 

Hurd och Deutsch (2017) bygger sin forskning på fyra psykologer som genomfört en meta-analys på 68 

olika studier på after-school programs som har ett SEL fokuserat arbetssätt. Hurd och Deutsch (2017) 

har kommit fram till detta genom en kvantitativ studie som bygger på samband mellan flera olika 

studier. Denna studie visar att i USA är vissa fritidshem fokuserade på att arbeta efter ett SEL fokuserat 

arbetssätt.2 Översatt till svenska är det ett arbetssätt som bygger på det sociala och emotionella lärandet. 

Detta arbetssätt med fokus på det sociala lärandet arbetar fritidshemmen i Sverige redan med, genom 

att Skolverket (2018) har gjort det tydligt för fritidshemspersonal att planera verksamheten utifrån det 

sociala lärandet då det står med som tydliga mål inom alla olika delar. Det Hurd och Deutsch (2017) 

beskriver är att eleverna på fritidshemmet inte bara bygger nya relationer med elever utan bygger även 

relationer med andra vuxna vilket är givande ur ett socialt perspektiv. Fritidshemspersonalen har ett 

stort ansvar att förmedla det sociala och emotionella lärandet som har stor inverkan på elevernas sociala 

utveckling. För att nå dessa kunskaper anser Hurd och Deutsch (2017) att vissa perspektiv måste 

tillgodoses på fritidshemmet. Dessa perspektiv är säkerhet, struktur, tillhörighet, positiva sociala normer, 

effektivitet och betydelse, integration och omvårdnad och stöd.(Hurd & Deutsch, 2017, ss. 99-101). 

Haglund (2015) har utfört en studie där han studerat elevers möjligheter att göra sina röster hörda på 

fritidshemmet, han har baserat sin studie på sex veckors fältarbete på ett svenskt fritidshem. Haglund 

(2015) betonar att genom att skapa en social utveckling bland eleverna krävs det att pedagogerna ser 

eleverna som sociala varelser som blir påverkade av andra sociala varelser som till exempel lärare, 

pedagoger, andra elever och föräldrar. 

                                                           
2 Social and Emotional Learning (2017) 
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Fritidshem är arenor där socialt lärande förekommer på daglig basis. Målen som fritidshem arbetar mot 

är breda och involverar både sociala förmågor och ämnesdidaktiska kunskaper. Skolverket (2018) som 

svenska fritidshem baserar sin verksamhet på har stort fokus på sociala förmågor precis som Hurd och 

Deutsch (2017) betonar i sin studie om socialt lärande. För att uppmuntra elever att utveckla sina sociala 

förmågor är det viktigt att eleverna får lära sig att använda dem. I verksamheten binds detta in genom 

att involvera eleverna i form av diskussioner, argumentationer och förmågan att lyssna. Här skapas 

även en förståelse för demokratiska beslut och att eleverna får möjligheten att lära sig att kommunicera 

med både tal och skrift (Haglund, 2015). Genom att eleverna är inskrivna på fritidshemmet får de hjälp 

av fritidshemslärare och andra pedagoger att utveckla deras sociala förmågor men även öka elevernas 

förståelse för påverkan av den omgivande miljön på fritidshemmet. Det är inte enbart genom den 

interaktion eleverna har med andra elever eller pedagoger som utvecklar deras sociala förmåga utan 

även via förståelse för sin egen påverkan genom interaktion med andra. För att få förståelse för detta 

behövs återkoppling på de handlingar som eleverna gör för att skapa denna förståelse (Jonsson, 2018). 

Jonsson (2018) betonar vikten av att fritidshemslärare och andra pedagoger aktivt vägleder eleverna 

genom det sociala lärandet för att det ska ge effekt. Saracho och Spodek (2007a) betonar vikten av det 

sociala lärandet för elever i skolan idag. För att de ska fungera i ett demokratiskt samhälle krävs vissa 

sociala färdigheter som eleverna lär sig på bland annat fritidshemmet. Det sociala lärandet främjar 

sociala faktorer vilket vägleder elever till att förstå hur omvärlden fungerar. Genom denna utveckling 

lär sig eleverna andra värdefulla kompetenser som baseras på emotionella och praktiska färdigheter 

samt deras självuppfattning och accepterande av människors olikheter utvecklas positivt.  

 

Verksamheten på fritidshemmen är frivillig för eleverna vilket kan leda till problematik för personalen 

och dess planering av aktiviteter på fritidshemmet. Detta kan leda till att aktiviteter som pedagogerna 

anser gynnande för elevernas sociala färdigheter inte uppskattas av eleverna. Den problematik som 

uppstår då är att elevernas sociala utveckling lämnas åt sitt öde. Detta kan även medföra att den viktiga 

återkopplingen som är nödvändig för elevernas utveckling uteblir vilket leder till att eleverna inte 

förstår sin del i gruppen. Med utgångspunkt i det sociala lärandet på fritidshemmet utvecklar eleverna 

förmågor att fungera i grupp av olika storlek viket i sin tur flyttar fokus från aktiviteter till interaktionen 

mellan elever och vuxna. Aktiviteter i verksamheten som är önskade av eleven behöver inte utesluta att 

en personal är deltagande i verksamheten. Detta i sin tur gynnar elevernas inflytande i verksamheten 

på fritidshemmet vilket Haglund (2015) tar upp som en viktig del i utvecklingen av det sociala lärandet 

samt utvecklingen av verksamheten på fritidshemmet. Jonsson (2018) belyser även hur viktigt det är att 

personalen får diskutera socialt lärande för att skapa en gemensam grund för det är först då som det 

verkliga lärandet kan främjas. Detta styrks även av Lager (2016) som beskriver hur fritidshemspersonal 

arbetar med det sociala lärandet genom att föra dokumentation över elevers sociala lärande på 

fritidshemmet. I hennes studie har personalen i fritidshemmet arbetat främjande med att eleverna ska 

våga leka med andra kamrater och känna en trygghet i att skapa nya sociala relationer och inte enbart 

välja det som kompisen väljer. Det visar sig i Lagers (2016) studie att eleverna väljer aktivitet efter eget 

intresse före dem väljer vilka kamrater de ska leka med. Det som personalen i Lagers (2016) studie gjort 

för att främja detta hos eleverna är att de fört dokumentation gällande det sociala lärandet genom att 

de använda sig av ett specifikt tema, vilket i Lagers studie är leklådor. Genom att föra loggbok över 

elevernas val av leklåda för att sedan utvärdera det genom samtal med eleverna och deras val visar sig 

vara ett gynnande sätt att för att se hur eleverna utvecklas inom det sociala lärandet på fritidshemmet. 

På detta vis ges eleverna ett fritt val att välja aktivitet men det är fortfarande under 

fritidshemspersonlens planerade former som det sker. Personalen i fritidshemmet kan på detta vis se 

vad eleven väljer, hur eleven väljer och om den väljer av eget intresse eller om det framkommer att 

eleven väljer efter kamratens intresse. På detta sätt kan personalen variera aktiviteterna som erbjuds på 

fritidshemmet utefter elevernas intressen och de kan även prata med eleverna om vad de väljer och i 

sin tur ge dem vägledning till att utveckla sina val av aktiviteter. 
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Under tiden som eleverna är på fritidshemmet har pedagogerna en stor roll att fylla genom att hjälpa 

eleverna att hantera olika sociala situationer. Vissa av dessa situationer kommer inte att ligga i elevernas 

intressen vilket resulterar i olika mindre accepterade beteenden. Samlingar kan vara en sådan aktivitet 

som fritidshemspersonal måste ha för att kunna förmedla information eller kunskap om en specifik 

aktivitet eller enbart förmedla information om hur eftermiddagen ser ut. Enligt Haglund (2015) är ofta 

pedagogerna dåligt insatta i vilket arbetssätt som fungerar i dessa avseenden. Anledningar som 

Haglund (2015) tar upp kan vara att eleverna inte har blivit tillfrågade om att medverka i planeringen 

av aktiviteter eller sammansättning av samlingar (Haglund, 2015). Tidigare forskning visar att 

inkludera eleverna i planeringen av aktiviteter är viktigt och att detta medverkar till att eleverna får 

vara delaktiga i utformningen av den verksamhet som de själva ska medverka i. Genom att inkludera 

eleverna från start till slut blir elevernas eftermiddag betydelsefull för eleverna (Haglund, 2015).  

 

Samlingar är en del av vardagen på många fritidshem, samlingen är även en form av arbetssätt för att 

nå många elever på ett effektivt sätt. Under samlingen sker många andra saker med, samlingen är en 

form av arena för fritidshemspersonalen att använda sig av för att utveckla elevernas sociala förmågor 

och sociala färdigheter. Dysthe (2001) tar upp att språkliga yttringar är en form utav sociala handlingar 

och menar att i skolans värld är det viktigt att kunna sätta ord på vad man gör och varför man gör det. 

Dysthe (2001) menar att i skolans värld kommer man inte förbi det faktum att språket är det viktigaste 

redskapet för förmedling av kunskap då det är genom att lyssna, läsa, skriva och tala som det mesta 

lärandet sker, vilket är en ständig process på fritidshemmet och i samlingen. Under samlingen får 

eleverna träna på många färdigheter som är nyttiga att lära sig inför framtiden. Dessa stunder ger 

eleverna kunskaper i diskussioner, argumentationer, samtal och framför allt att lära sig att lyssna på 

sina klasskamrater. Många aspekter finns att ta del av för att dessa stunder ska bli utvecklande för 

eleverna. 

Socialt lärande – Samlingssituationer  

Fritidspedagogiken och förskolepedagogiken är nära besläktade, därför ligger innehållet i samlingarna 

på fritidshemmet nära innehållet i samlingarna som sker på förskolan och i förskoleklass. Definitionen 

av vad en samling är kommer därför i följande text att definieras utifrån ett förskole pedagogiskt 

perspektiv: Rubinstein (1993) citerad i Haglund (2004) definierar begreppet samling där en grupp barn 

tillsammans med en eller flera pedagoger leder gemensamma aktiviteter med återkommande moment. 

Denna samling sker på samma plats och samma tid upprepade gånger. Samlingar tar ofta form av att 

man sitter samlade i en cirkel tillsammans. Samlingarna inom förskolepedagogiken är anpassade efter 

skolan för att barnen i förskolan ska vara förberedda för skolgången. Dock har forskning visat att 

samlingarna ur ett fritidspedagogiskt perspektiv inte alls är anpassade och genomtänkta på samma sätt 

som i förskolan. Pedagogiken mellan förskolan och fritidshemmet är i största mån den samma, dock 

har den fått andra uttryck i det praktiska arbetet ur ett fritidshemsperspektiv (Haglund, 2004). 

Fritidshemmet använder sig av samlingar dock ur en annan synvinkel och med ett annat syfte än i 

förskolan. På fritidshemmet är syftet med samlingen att ge gruppen information medan andra aspekter 

som inlärning och essentiellt lärande anses vara skolans ansvar (Haglund, 2004). Haglund (2004) belyser 

även hur viktigt det är att stödja och utveckla elevernas sociala kompetens samt att hjälpa eleverna att 

skapa nya relationer samt vårda äldre relationer. Just denna del styrker Jonsson (2018) i sin avhandling 

där pedagoger på fritidshemmet belyser det viktiga i det sociala lärandet som trygghet, empati, 

kommunikation och ansvar. Pihlgren (2011) anser att storleken på gruppen är viktig för att alla ska få 

möjlighet att träna sina sociala färdigheter men även ålder spelar in för att samlingen ska ge något för 

eleverna. Genom att ta sig an samlingen som arbetssätt kan pedagogerna nå vissa mål från 

läroplanen som ingår i fritidshemmets del. Det primära syftet med samlingen oavsett verksamhet är att 

stärka den sociala kompetensen hos eleverna (Pihlgren A. S., 2011). Jensen (2014) beskriver att det 

sociala lärandet träder fram på fritidshemmet genom den vardagliga konversationen där en individ 

känner till något som förmedlas till de andra. Samlingen är en betydande plats för kommunikationen 

och blir i sin tur en plats för den vardagliga konversationen under pedagogiska former.  
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Studiens Teori  
De teoretiska grundtankar som styr denna studie bygger på att samlingens betydelse kan byggas upp 

av fyra ord som består av trygghet, kommunikation, ansvar och empati. (bilaga 1) Dessa fyra ord grundar 

sig i Jonssons (2018) licensavhandling där hon undersökt fritidshemspersonalens syn på vad socialt 

lärande bygger på i fritidshemmet. De fyra orden kommer att bli det teoretiska ramverket för denna 

studie. I denna studie används fokusgruppsintervjuer som metod där deltagarna fritt fått diskutera 

socialt lärande i en samlingssituation med hjälp utav dessa fyra ovan nämnda ord. Denna studie är 

inspirerad av hermeneutiken då hermeneutiken gör sig väl passande då vi har för avsikt att tolka och 

förstå ett fenomen, som i detta fall är människans tankar kring en samling, detta stöds av Hyldgaard 

(2008). Hermeneutiken i denna studie träder fram genom att författarna är intresserad av att förstå 

människan och hennes inre vilja, känslor, meningar och dispositioner. Hyldgaard (2008) menar att detta 

inre inte är omedelbart tillgängligt och därmed inte heller omedelbart begripligt att tolka. Därför har 

fokusgruppsintervjuer valts som metod för denna studie med målet att de medverkande i studien ska 

känna en trygghet i de gemensamma grupper som de befinner sig i, detta bidrar i sin tur gör att de 

medverkande känner att de kan diskutera fritt utifrån sina tankar med stöd från de andra deltagarna så 

att vi får tillgång till deras inre tankar. 

 

 

 

 

 

 

  

Trygghet 

Empati 

Kommunikation 

Ansvar 

Figur 1: Denna studies teoretiska ramverk (inspiration från 

Jonsson, 2018) 
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Syfte 
Syftet för denna studie är att beskriva hur socialt lärande tar sig till uttryck i samlingssituationer utifrån 

fritidshemspersonalens perspektiv. Genom fyra fokusgruppsintervjuer med totalt 14 personer som 

arbetar aktivt med socialt lärande och samlingar på fritidshemmet, har de fritt diskuterat kring det 

sociala lärandet utifrån de fyra utgångspunkterna: trygghet, empati, kommunikation och ansvar för att 

ta reda på hur de beskriver dessa ord och hur dom tar sig till uttryck under samlingssituationerna på 

deras arbetsplats. 
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Metod 
Detta är en kvalitativ studie inspirerad av hermeneutiken. Den kvalitativa metod som använts för denna 

studie är fokusgruppsintervjuer som är genomförda på skolor i Mälardalen och i Mellansverige. Denna 

metod passar denna studie då syftet för studien är att ta reda på hur socialt lärande tar sig till uttryck i 

samlingssituationer utifrån fritidshemspersonalens perspektiv. Detta framkommer i studien genom 

diskussioner i olika fokusgrupper. Urvalet av fokusgrupper baserades på personal som arbetar på 

fritidshem. Då fritidshemslärare i grupp har varit svårt att få ihop så har fritidshemslärare med den 

äldre utbildningen benämnda som fritidspedagoger, barnskötare samt annan personal med erfarenhet 

av fritidshemsverksamhet deltagit. Där av benämningen fritidshemspersonal. Under 

fokusgruppsintervjuerna har fokus legat mot hur socialt lärande tar sin form under 

samlingssituationerna ur ett pedagogperspektiv, detta för att smalna av ett väldigt brett område. 

Forskningsobjektet i denna studie är det sociala lärandet på fritidshemmet. Detta ämne är stort inom 

fritidspedagogiken och det finns flera områden i fritidshemsverksamheten där socialt lärande har stort 

fokus. I detta avsnitt benämner vi oss som gruppledare för att läsaren ska förstå vår roll i genomförandet 

av fokusgruppsintervjuerna.  

Datainsamlingsmetod 

Fokusgrupper som forskningsmetod, kan med fördel användas med andra kvalitativa och kvantitativa 

metoder (Ahrne & Svensson, 2016). Denna möjlighet har vi inte tagit fasta på för att det inte var 

nödvändigt för studiens syfte. Enligt Hylander (1998 rev: 2001) är metoden en blandning mellan 

ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Detta tar sig till uttryck i denna studie genom 

att deltagarna inte har fått frågor att svara på utan stimulikort har använts, där de teoretiska ramverk 

som denna studie inspirerats av har stått. Trygghet, empati, kommunikation och ansvar. Fokusgrupp 

som metod inom akademisk forskning är främst baserad på gemensamma erfarenheter och fokus på 

den varierande förståelsen bland deltagarna som växer fram genom diskussioner i gruppen. För att 

fokusgrupperna ska gå att genomföra är det en förutsättning att deltagarna har något att diskutera. För 

att det ska underlätta för deltagarna, är ett av kraven för att delta i studien att de medverkande har 

erfarenhet av socialt lärande och samlingssituationer. Denna metod är främst användbar för att ta reda 

på hur personer tänker och talar om ett specifikt ämne eller tema (Ahrne & Svensson, 2016, Bryman, 

2018). Detta visar sig i vår studie, genom de diskussioner som framkommit under 

fokusgruppsintervjuerna. Deltagarna visar tydligt att detta är ett intressant ämne genom betydelsefulla 

och intressanta intervjuer. Studien behandlar områden där fokus ligger på hur fritidshemspersonal 

reflekterar kring socialt lärande vilket gör fokusgrupper till en bra metod att använda.  

 

Fokusgruppsintervjuerna har genomförts med 3–6 pedagoger i fyra grupper vid fyra olika tillfällen. 

Intervjutillfällena har ägt rum vid olika tillfällen och i olika städer i Mälardalen och Mellansverige. De 

som medverkat under fokusgruppsintervjuerna har diskuterat kring socialt lärande i samlingen utifrån 

det teoretiska ramverk som vi inspirerats av från Jonssons (2018) licenceavhandling. Det teoretiska 

ramverket har bestått av fyra olika ord (ansvar, trygghet, kommunikation och empati). I studien har 

stödtexter och stimulikort med dessa fyra ord använts för att nå fritidshemspersonalens reflektioner 

kring socialt lärande i samlingssituationen. Fokusgruppsintervjuer som metod är användbar i flera 

olika miljöer men framför allt inom samhällsvetenskaplig forskning. Detta har resulterat i att metoden 

är användbar för denna studies ändamål där fokus är att studera hur socialt lärande tar sig till uttryck i 

samlingssituationerna utifrån fritidshemspersonalens perspektiv. Inom ramen för 

fokusgruppsintervjuer finns vissa kriterier för att en fokusgrupp ska vara en fokusgrupp och inte en 

gruppintervju. Dessa kriterier är ”människor som interagerar med varandra, att det finns gemensamhet 

och delad erfarenhet, att miljön är tillåtande och tolerant, att deltagarna har ett självbestämmande och 

makt över situationen och att metoden bidrar till en medvetenhet hos de medverkande.” (Wibeck, 2010)  
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Dessa kriterier stöds av Hylander (1998 rev: 2001). De fokusgrupper som är genomförda i denna studie 

har alla uppfyllt de nämnda kriterierna för att vara en fokusgrupp. För att nå fritidshemspersonalens 

perspektiv kring detta ämne har fria diskussioner hållits. De medverkande har gett oss deras perspektiv 

på socialt lärande i samlingssituationer genom dessa diskussioner. Där dels interaktionen mellan 

deltagarna är en viktig del i genomförandet av fokusgruppsintervjuerna men också för att nå de 

reflektioner och tankar som fritidshemspersonalen har när de diskuterar i grupp tillsammans med 

kollegor.  

Urval av skolor och grupper 

I studien har skolor i Mälardalen och Mellansverige blivit tillfrågade om de varit intresserade av att ta 

emot oss för att utföra denna studie om socialt lärande på fritidshemmet. De skolor och deltagare som 

valt att medverka i studien har delats in i grupper om 3-6 deltagare vardera. De deltagare som 

medverkar arbetar i dagsläget med elever i årskurs förskoleklass till år tre. I studien medverkade 

fritidshemslärare, barnskötare samt outbildad personal med mycket kunskap och erfarenheter inom 

arbete i fritidshemmet, denna variation av yrkesroller var nödvändig på grund av att antalet 

fritidshemslärare har varit få till antalet på vardera skola både i Mälardalen och i Mellansverige. Den 

personal som medverkat men saknar adekvat utbildning som till exempel fritidslärare, har deltagit då 

deras tid inom yrket har spelat stor roll och de har förvärvat kunskap genom antal år de arbetat inom 

fritidshemmet.  De gruppsammansättningar som har använts i studien är homogena, vilket genomsyrar 

diskussionerna då homogena grupper tillför att deltagarna ofta är mer villiga att dela med sig av 

erfarenheter och intressen än om grupperna varit heterogena (Wibeck, 2010). Detta har visat sig i denna 

studie genom att de diskussioner som genomförts har varit innehållsrika och utvecklande. Detta styrks 

genom de gensvaren vi fått från deltagarna efter intervjuerna. De medverkande har påpekat att 

diskussioner av detta slag saknas i skolan i dag och att få tid till att sitta och diskutera har varit givande 

även för dem.  

 

Gruppledare Josefina Tid Lisa Tid 

Fokusgruppsintervju A 24:22 B 18:18 

Fokusgruppsintervju C 22:14 D 19:04 

Tabell 1 Tabell över fördelning av fokusgruppsintervjuer samt tidsåtkomst för respektive intervju. 

Tabell 1 visar hur vi har delat upp fokusgruppsintervjuerna mellan oss och hur långa varje intervju har 

varit. Fokusgruppsintervjuer är den metod som passar bäst att använda när målet är att ta reda på hur 

andra människor tänker, reflekterar eller vilka erfarenheter personer har utifrån ett specifikt ämne. 

Genom att använda denna metod når vi vad fritidshemspersonalens perspektiv på socialt lärande och 

hur det speglas i samlingssituationen. Denna studie uppnår de krav som är uppsatta för fokusgrupper 

genom att samla in data för forskningsändamål, data har samlats in genom gruppinteraktion (detta är 

en aspekt som skiljer fokusgrupper från andra typer av gruppintervjuer där flera olika deltagare ingår) 

och att ämnet är bestämt sedan innan av den forskare som genomför studien. Detta belyser att studien 

som genomförts har fokusgrupper som metod och inte gruppintervjuer (Wibeck, 2010). Det ämne som 

denna studie bygger på är det sociala lärandet på fritidshemmet med fokus på samlingssituationen ur 

ett pedagogperspektiv. Pedagogernas perspektiv på socialt lärande kommer fram genom att deltagarna 

har fått diskutera fram olika fenomen kring det sociala lärandet. Denna metod bidrar även att 

deltagarna i studien får sitta och diskutera de fenomen som rör samlingen samt att sätta ord på det 

sociala lärandet som sker på fritidshemmet. Vi anser att det data som vi fått fram är tillräcklig för att 

besvara syftet för denna studie.  
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Genomförande 

Förberedelser inför dessa fyra fokusgruppsintervjuer bygger på figur 2. Innan fokusgrupperna har ägt 

rum har diskussionsunderlaget i form av stimulikort med ord på sammanställts. Dessa ord är de fyra 

ord som är denna studies teoretiska ramverk för socialt lärande. Dessa ord är inspirerade av Jonssons 

(2018) licensavhandling. Figur 2 visar hur vi har tänkt angående planeringen av fokusgrupperna. Vi 

började med att formulera fram ett diskussionsunderlag, efter det tog vi kontakt med skolorna för att få 

tillåtelse att komma och genomföra fokusgruppsintervjuerna. Där tog vi hjälp av rektorer på skolorna 

för att sätta samman en grupp. Gruppledare vi som har genomfört denna studie.  

 

  

      
Figur 2: Planering och genomförande av fokusgrupper. (Ahrne & Svensson, 2016, s. 84) 

Skolorna som har valt att medverka i studien har fått ett missivbrev (se bilaga 2) utskickat via mail till 

sig innan fokusgruppsintervjuerna ägt rum (bilaga 2). Studiens kriterier för vilka som deltagit i studien 

är fritidshemslärare, barnskötare samt annan personal som arbetar på fritidshemmet från skolor i två 

regioner i Sverige, Mälardalen och Mellansverige. Deltagarna har fått en introduktion till ämnet samt 

hur fokusgruppsintervjuerna ska gå till. I den introduktionen presenterades syftet samt 

tillvägagångssätt för genomförandet av fokusgruppsintervjuerna. Gruppstorleken baserades på det 

antal pedagoger som varit inresserade av att medverka på de tillfrågade skolorna, dock inte fler än 6 

personer i varje grupp. Intervjuer har ägt rum på övningsskolor, vilket har resulterat i att antalet 

intresserade har varit fler än vad det varit på de andra skolorna som inte har varit övningsskolor. 

Övningsskolor är skolor som samarbetar med Mittuniversitet i form av att erbjuda studenter VFU-plats 

samt att Mittuniversitetet tillhandahåller utbildningar för handledare på dessa skolor. Minimum antal 

deltagare har varit 3 stycken och maximum antal personer har varit 6 stycken. Ett maximum och 

minimum antal har diskuterats fram för att minimera risken att grupperna blir förstora eller för små. I 

studien har fyra stycken grupper medverkat. Grupperna är sammansatta med hjälp av rektorer som 

arbetar på de besökta skolorna, detta för att underlätta under själva intervjutillfället. De medverkande 

pedagogerna känner varandra sedan tidigare då de arbetar tillsammans på fritidshemmet eller på 

skolan. Ett krav som vi har ställt angående de deltagande pedagogerna är att alla deltagare har någon 

form av erfarenhet av socialt lärande och samlingar på det fritidshem där de arbetar (Ahrne & Svensson, 

2016).  

 

En viktig aspekt som Ahrne & Svensson, (2016) menar är en påverkande faktor för 

fokusgruppsintervjuer är att gruppledaren ser till att underlätta för en givande, tillåtande och icke-

dömande miljö för att samtalet mellan fokusgruppsdeltagarna ska blir givande som det går. Detta har 

gruppledaren gjort genom att agera intresserad samt visa tydligt med kroppsspråk att denna hänger 

med och förstår vad deltagarna säger. För att vi som gruppledare ska bidra till en icke dömande miljö 

är det viktigt att allas åsikter och tyckanden är av intresse för studien. För att försäkra sig om samt att 

utesluta oklarheter har följdfrågor ställts under de diskussioner som har hållits. Dessa följdfrågor har 

varit ”har jag förstått rätt att…” eller förtydliganden av det som en deltagare precis har sagt. Merton 

(1956, 1990) Cite en Vrad i Hylander (1998 rev: 2001) är enig med Ahrne och Svensson (2016) angående 

gruppkostellationen att gruppledarna ska ha en passiv men kontrollerande roll under diskussionerna 

samt att diskussionerna håller en röd tråd som är satt innan diskussionerna börjar. Wibeck (2010) styrker 

upp detta och menar att interaktionen mellan deltagarna ska styras minimalt och att målet är att 

deltagarna ska tala fritt med varandra. Dock är det viktigt att ha kontroll över diskussionerna så de inte 
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drar iväg i en annan riktning än vad som är menat att diskutera (Wibeck, 2010).  Den röda tråden har vi 

satt genom att läsa upp en stödtext som i sin tur får deltagarna att rikta in sig på studiens syfte och 

teoretiska ramverk. Under en pilotstudie som ägde rum innan denna studie tog fart var det en viktig 

del att vara tydlig med syftet för att diskussionerna skulle hållas levande. Därför var ett stort fokus 

under fokusgruppsintervjuerna att det skulle vara tydligt vad som skulle diskuteras under 

diskussionen. Det arbetsmaterial som har använts för att hålla diskussionen flytande samt utvecklande 

var kort med fyra olika ord (se bilaga 1), dessa ord är de teoretiska ramverk som presenteras i Jonssons 

(2018) avhandling Socialt lärande – arbetet i fritidshemmet, som är i linje med syftet för studien. Alla 

fokusgruppsintervjuer har spelats in med mobiltelefon för att sedan analyseras och transkriberas. 

 

De genomförda fokusgruppsintervjuerna ägde rum på de medverkande skolorna i olika former av rum, 

detta för att olika skolor har olika möjligheter att tillhandahålla ytrymmen där inspelning av samtal blir 

möjligt. Första intervjun (fokusfrupp A, se tabell 1) ägde rum i en verkstad/ateljé där möjligheterna för 

inspelning av intervjuerna var goda. Andra intervjun (fokusgrupp B, se tabell 1) ägde rum i ett 

konferensrum som låg avskillt från skolan vilket resulterade i goda möjligheter för inspelning av 

samtalen. Tredje intervjun (fokusgrupp C, se tabell 1) ägde rum i ett konferensrum med bra möjligheter 

för inspelning av samltalen. Den fjärde intervjun (fokusgrupp D, se tabell 1) ägde rum i ett grupprum 

med bra möjligheter för inspelning av samtalen. Detta betyder att alla fokusgruppsintervjuer har spelats 

in med god kvalité och med goda förutsättningar för transkribering. I samarbete med de medverkande 

skolorna har en tid för fokusgruppsintervjuerna fastställts. Tiden som genomförandet av intervun fick 

ta var totalt 30 minuter. Denna tidsgräns hölls då intervjuerna som hållits har pågått under ca 30 

minuter.  Under fokusgruppsintervjuerna har deltagarna samt vi gruppledare suttit runt ett bord där 

samtliga har kunnat se varandra. Samtliga deltagare har haft ögonkontakt med varandra vilket 

resulterat i goda möjligheter för givande diskussioner på allas villkor.  

 

Under samtalen fördes fältanteckningar om vad deltagarna har sagt för att underlätta transkriberingen. 

Dessa anteckningar har varit till hjälp under transkriberingen av intervjumaterialet. Under 

diskussionerna ställdes följdfrågor för att dels kontrollera att förståelse finns för det deltagarna säger 

och att alla gruppmedlemmar styrs lika mycket (Wibeck, 2010). De fokusgruppsintervjuer som 

genomförts i denna studie bygger ett strukturerat förhållningssätt då det gav möjlighet till att styra 

diskussionerna mot det syftet som denna studie har med hjälp av stimulibilder. I de grupper som hållits 

har deltagarna varit ense om det som diskuterats. Efter att fyra fokusgrupper har hållits, två i 

Mälardalen och två stycken i Mellansverige, har mindre och mindre ny information kommit fram från 

diskussionerna. Det betyder att ämnet är mättat och antal fokusgrupper för studien är nådd och att 

studien har nått en teoretisk mättnad (Wibeck, 2010). Detta har visat sig i vår studie genom att 

deltagarna har i de senare intervjuerna sagt liknande det som tidigare deltagare sagt. Det blir en del 

upprepningar vilket är resultatet av en teoretisk mättnad. 

 

Transkribering och databearbetning 

Fokusgruppsintervjuerna är inspelade med mobiltelefon för att transkribering av materialet ska vara 

möjlig. Detta för att få med allt som alla säger och att inte missa viktiga påståenden som deltagarna 

kommer fram till. Denna metod är svår att inte spela in då det är svårt att hinna med vad alla deltagare 

säger och samtidigt hinna skriva ner allt. Att spela in samtalen har varit till fördel då det märks när 

någon deltagare är mer dominant eller tar över samtalet vilket är viktigt att få med i transkriberingen 

(Bryman, 2018). Detta var i denna studie inget problem då diskussionerna flöt på bra och alla fick 

komma till tals. 

 

Transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna har skett efter det att intervjun har ägt rum. 

Transkriberingen i denna studie är transkriptionsbaserad vilket betyder att samtalen har systematiskt 

skrivits ner för att sedan analyseras. Transkriptionerna är nedskrivna ordagrant, dock med viss ändring 
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från talspråk till skriftspråk för att förstå vad som sägs i skrift. Vad gäller materialhanteringen under 

fokusgruppsintervjuer kan materialet transkriberas efter tre olika nivåer, Nivå I, Nivå II och Nivå III. I 

nivå I har transkriberingen skett ordagrant efter vad deltagarna har sagt. Transkriptionen är detaljerad 

och nivåer av samtalen har tagits med i transkriptionen. I nivå II är transkriberingen även den 

ordagrann, det som skiljer nivåerna åt är att allt som deltagarna sagt skrivs ut. Till exempel ”å” 

betyder ”och” och så vidare. Pauser och liknande stopp i materialet har markerats med sekunder. Nivå 

III där har oavslutade meningar, tvekande ljud och uppbackningar tagits bort (Wibeck, 2010). Denna 

studie är inspirerad av alla nivåer för att få fram ett transkriptionsmaterial som kan användas i linje 

med studiens syfte. I transkriberingarna har materialet behandlats och innehållet har modifierats för att 

läsaren ska förstå vad som sagts under diskussionerna. Dock har vissa förkortningar som ”å” och ”dom” 

använts där det visat sig av betydelse för resultatet. I övrigt har transkriberingen skett ordagrant efter 

vad deltagarna har sagt. Dessa transskript har vi sedan delat med varandra för att kunna bilda oss en 

helhet av resultatmaterialet som helhet.  

Analysmetod 

Denna studie bygger på kvalitativ dataanalys med inspiration från hermeneutiken. Detta synliggörs i 

denna studie genom att fokusgruppsintervjuerna speglar fritidshemspersonalens perspektiv på socialt 

lärande i samlingssituationen och på fritidshemmet. Inspirationen av hermeneutiken i denna studie 

träder fram genom att författarna har för avsikt att förstå och tolka ett fenomen genom att förstå 

människan och hennes inre vilja, känslor, meningar och dispositioner (Hyldgaard 2008).  Genom 

fokusgruppsintervjuer diskuterar fritidshemspersonalen om olika sociala fenomen inom den sociala 

arena som de befinner sig i. Genom att vi vill förstå vad just deras tankar är kring detta fenomen som i 

detta fall är människans tankar kring en samling.  

 

Det datamaterial som inhämtats gås systematiskt igenom och delas upp för att slutligen nå ett resultat. 

En kvalitativ analys kan vara komplicerad då det ofta finns väldigt mycket data som ska behandlas. Så 

är det även i denna studie, det material som har gåtts igenom var väldigt mycket då hela diskussionen 

från varje fokusgrupp har transkriberats. Materialet har kategoriserats och delats in i kärnkategorier 

efter de fyra orden från studiens teoretiska ramverk. Genom detta arbetssätt har mönster uppstått. 

Syftet med att använda en kvalitativ analys i denna studie är att undersöka hur socialt lärande tar sin 

form i samlingssituationerna utifrån fritidshemspersonalens perspektiv (Fejes & Thornberg, 2015). 

Kvalitativa analyser används för att analysera sociala fenomen, vilket denna rapport bygger på. Denna 

studie och analys utgår från de fyra ord från studiens teoretiska ramverk som tas upp i Jonsson (2018) 

och de sociala fenomen som uppstår kring det sociala lärandet i den situationen (Fejes & Thornberg, 

2015).  Vi lokaliserat sammanlänkade ord och uttryck, dessa har kodats i form av färger för att göra det 

tydligt för oss att hitta gemensamma och avvikande nämnare. Under arbetet med kodningen har 

mindmaps gjorts (bilaga 3). Där har de fyra orden från studiens teoretiska ramverk skrivits på fyra olika 

papper. För att strukturera upp kodningen har olika färger använts för olika grupper, varje grupp har 

samma färg i alla fyra kodningarna. Det som har stuckit ut i varje fokusgrupps diskussion har skrivits 

till på varje ords mindmap. Då uppstod grupper av påståenden från fokusgrupperna, detta bildade 

sedan ett underlag för resultatet och analysen. Selektiv kodning har använts för att sortera ut det som 

är viktigt och relevant för arbetet. Selektiv kodning har använts för att ta ut det som är återkommande 

och relevant för det studien och det syfte som studien har. Under kodningarna av materialet har en 

kärnkategori etablerats, det är det ämne som frekvent dyker upp i den insamlade data. I denna studie 

är denna kärnkategori det teoretiska ramverk som denna studie bygger på. Genom selektiv kodning är 

analysen styrd av de återkommande kärnkategorierna i transkriptionsmaterialet (Fejes & Thornberg, 

2015). Till hjälp i kodningen har samtalen styrts av stimulikort med de fyra orden trygghet, 

kommunikation, empati och ansvar, detta har i sin tur underlättat transkriberingen av data då samtalen 

redan är indelade efter de fyra orden. Dessa fyra ord har i analysen av resultatet givna rubriker vilket i 

sin tur har strukturerat upp arbetet med analys och diskussion.  
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Forskningsetiska överväganden 

Studiens etiska aspekter följer vetenskapsrådets fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2014). Information till 

de deltagande som berörts i studien gällande deras medverkan samt information om studien har 

skickats till de berörda via ett missiv (bilaga 2) där syfte med studien är tydligt förklarat samt vad som 

önskades av de deltagande. De berörda har blivit informerade att de fått välja att avbryta deras 

medverkan när de vill utan vidare problem. Personerna som deltagit i studien har blivit införstådda 

med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att de privata data som kan identifiera informanten 

inte kommer att redovisas i denna studie samt att den data som samlats in endast får användas för detta 

forskningsändamål. De deltagandes identiteter skyddas genom att vi benämner de deltagande i de 

grupper de blivit intervjuade med bokstäverna A-D. 

Studiens begränsningar 

Fokusgruppsintervjuer har stor potential och möjligheterna är många om rätt ämne med rätt personer 

diskuteras. Under dessa diskussioner har deltagarnas synsätt och perspektiv framgått på ett bra sätt 

(Bryman, 2018). Denna studie har stött på en del begränsningar i genomförandet som bland annat 

Bryman (2018) tar upp som vanliga begränsningar när fokusgrupper används. Det har varit 

problematiskt att i Mälardalen få tag på skolor som vill medverka då det inte finns övningsskolor som 

är kopplade till Mittuniversitet. Den begränsningen är löst genom att skolorna har kontaktats via telefon 

för att få ett slutgiltigt svar angående om de vill delta eller inte. Detta resulterade då i fler skolor som 

visade intresse för studien och som sedan medverkade i studien.  Under själva diskussionerna har 

gruppledaren sämre kontroll än under individuella intervjuer men genom att göra 

fokusgruppsintervjuer fick gruppledarna fram mer data vad gäller fritidspersonalens reflektioner än 

om det varit individuella intervjuer. Då hade vi inte fått fram det empiriska material som är nödvändigt 

för denna studie. Grupperna som har deltagit i undersökningen har innehållit fritidshemspersonal från 

olika fritidshem med olika erfarenhet och utbildning. Detta resulterar i en bred variation av åsikter och 

funderingar kring socialt lärande i samlingssituationen. Oavsett vilken utbildning eller hur lång tid 

personalen har arbetat på fritidshemmet så har alla deltagare någon form av erfarenhet av samlingar 

på fritidshemmet. Detta var ett av kraven för att delta i denna studie, det resulterar i att urvalet av 

grupper är rätt för studiens ändamål. Innehållet i fokusgruppsintervjuerna har styrts av stimulikort 

med de fyra ord som studiens teoretiska ramverk inspireras av. Ett kort ett ord (bilaga 1). Detta har varit 

ett bra sätt att strukturera upp intervjuerna för att särskilja de olika begreppen samt att strukturera upp 

studien. De olika begreppen har hjälpt deltagarna att fokusera på olika delar inom socialt lärande i 

samlingssituationen, då detta är ett brett ämne inom fritidspedagogiken kan det vara lätt för deltagarna 

att sväva iväg i diskussionerna. Genom att styra deltagarna med dessa ord minskar risken för att detta 

händer. Detta blir då ett hjälpmedel för att påminna deltagarna om vad det är som vi är där för att 

diskutera. Följdfrågorna som ställts under intervjuernas gång har hjälpt gruppledarna att förstå mer 

ingående hur deltagarna tänker och funderar kring de olika begreppen inom socialt lärande i 

samlingssituationen. I fokusgrupperna har diskussionerna utgått ifrån stimulikorten, gruppledarna har 

haft som mål att påverka diskussionerna så lite som möjligt.  Detta genomfördes genom att vi som 

gruppledare satt med kring bordet. Dock påverkade vi innehållet i diskussionerna enbart med 

stimulikorten. Negativa aspekter för studien kan vara att dessa följdfrågor har lett deltagarna in på 

diskussionsområden som inte är relevant för studien. Att detta ska ha hänt är ytterst osannolikt då 

frågorna har handlat om det deltagarna sagt och funderingar som gruppledarna har som är kopplat till 

det syfte som studien har. Dessa frågor bör inte ha påverkat deltagarna negativt under intervjuernas 

gång.  
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När det kommer till transkribering och analys kan mängden data vara en faktor som komplicerar 

bearbetningen av materialet. Denna mängd data uppstår inte under individuella intervjuer. Under 

transkriberingen har andra begränsningar stötts på då det ibland har varit svårt att höra vad deltagarna 

säger när de pratar i mun på varandra vilket har resulterat i att den som transkriberar gör sitt bästa för 

att tolka personen rätt (Bryman, 2018). Dessa begränsningar har uppstått i alla fyra 

fokusgruppsintervjuer. 

 

Under studiens gång har det varit en begränsning av att kunna genomföra intervjuerna.  Det har krävts 

flera personers närvaro under ett intervjutillfälle vilket resulterar i personalbortfall i verksamheten. 

Detta är löst då vi har genomfört intervjuerna då det har passat skolan bäst. Detta har även arbetats runt 

genom att använda personal från flera olika avdelningar vilket gör det mindre skadligt för 

verksamheten på fritidshemmen och inte lika sårbart. Beroende på vilket ämne som ska diskuteras kan 

även denna faktor vara att deltagarna känner varandra sedan innan både vara en positiv och negativ. 

Under denna studie anses det ha varit en positiv effekt då det underlättade för deltagarna att vilja vara 

med men även att de vågade att diskutera det ämne som är satt.  

Metoddiskussion 
Det har varit ett bekymmer med att få ihop grupper till dessa fokusgrupper framför allt i Mälardalen. I 

Mellansverige ägde intervjuerna rum på övningsskolor vilket dels betyder att skolorna väldigt gärna 

ställer upp på intervjuer. Skolorna i Mälardalen har inte visat lika stort intresse för att delta i studien. 

Detta har lösts genom att ringa till skolorna och då har intresset ökat något vilket även resulterade i två 

intervjuer. Detta kan spela stor roll då engagemanget mellan skolorna kan ha varit olika. Dock hävdar 

vi att trots vissa bekymmer så har intresset för ämnet varit stort och anledningarna till att skolor inte 

velat delta beror i stor del på tidsbrist. De medverkande har haft möjlighet att diskutera med varandra 

och påverka varandra genom nya infallsvinklar och synsätt. Under genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna kom det fram faktorer och fenomen som inte hade kommit fram under en 

individuell intervju. Hade en individuell intervju genomförts hade vi inte fått samma empiriska 

material som vi har nu. Under individuella intervjuer har respondenten svårt att diskutera med sig själv 

och komma med nya infallsvinklar och ett annat sätt att tänka. Dessa aspekter framkommer under de 

fokusgruppsintervjuer som är genomförda. Genom att det är levande diskussioner som deltagarna har 

med varandra kommer vi åt material där deltagarna kan inspireras av varandra. Det hade inte 

framkommit under individuella intervjuer. Det som kan påverka studien negativt är om inte alla 

deltagarna kommit till tals. Detta kan betyda att information går förlorad eller att resultatet inte är 

fulländat. Detta har under studiens gång inte inträffat utan alla medverkande har glatt diskuterat det 

sociala lärandet på fritidshemmet. Gruppledarna har under intervjuerna visat intresse för 

diskussionerna och på så vis uppmuntrat deltagarna att prata med varandra. Under intervjuerna flöt 

samtalen på bra och de deltagare som medverkat hade givande diskussioner med varandra. De 

medverkande i fokusgrupperna menade också själva att dessa intervjuer var givande för dem, då dem 

i vanliga fall inte har denna möjlighet att sitta tillsammans och prata om dessa viktiga saker på grund 

utav tidsbrist. Under studiens gång har vi som gruppledare varit tydliga med syftet för studien och 

diskuterat ihop oss hur intervjuerna ska planeras. Detta för att fokusgruppsintervjuerna ska vara så lika 

som möjligt. Detta betyder att resultaten från diskussionerna är trovärdiga trots att intervjuerna är i två 

olika regioner och av två olika personer. Det finns en möjlighet att detta kan påverka det empiriska 

materialet i studien, men då vi har haft ett gott samarbete och en god kommunikation med varandra så 

är den risken liten. Intervjuerna har spelats in med en mobiltelefon vilket betyder att det finns en 

möjlighet att inspelningen inte är av så pass bra kvalitet att det går att använda. I detta fall har 

inspelningarna varit av bra kvalitet och vi har hört vad som sagts. Det bekymmer som varit med 

inspelningarna är att det ibland har varit svårt att höra vad de deltagande säger då de diskuterade i 

mun på varandra. Detta resulterar då i en tolkning av vad de deltagande har sagt vilket kan stå i konflikt 

med vad de medverkande faktiskt har sagt.  
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Analysen av materialet har strukturerats upp på ett bra sätt genom tydliga mindmaps (bilaga 3). Dessa 

mindmaps har varit till hjälp under konstruktionen av resultat och diskussion. Vi är nöjda med 

utkomsten av diskussionen då vi anser att den visar resultatet av studien på ett rättvist sätt. Det som 

hade kunna påverka studien annorlunda är om en annan person genomfört analysen, detta på grund 

utav att vi är olika individer med olika tankar och erfarenheter vilket skulle kunna göra att en annan 

person kan se något annat i analysarbetet. Detta minimeras i denna studie då vi har genomfört analysen 

tillsammans och bidragit med olika tankar och erfarenheter. På grund av att vi har liknande erfarenheter 

och tankar kring socialt lärande på fritidshemmet samt att vi har arbetat mot samma mål i detta arbete, 

så kan vi dra slutsatsen att analysarbetet i denna studie skulle bli likartat vare sig om vi skulle gjort det 

tillsammans eller enskilt.  

Studiens validitet & reliabilitet   

Under studiens gång har gruppsamansättningarna för fokusgruppsintervjuerna baserats på att alla 

medverkande har gemensam erfarenhet av samlingssituationer och det sociala lärandet. De deltagande 

känner varandra sedan tidigare då de arbetar på samma arbetsplats alternativt i samma arbetslag. Detta 

har gynnat studien positivt då ämnet handlar om de vardagliga situationerna på fritidshemmet. Det 

bildades en förtroendefull miljö kring diskussionerna i gruppen då. Nackdelen med grupper som redan 

är bekanta med varandra är att deltagarna känner sig hindrade att tala fritt utan måste hela tiden hålla 

tillbaka åsikter och funderingar. Andra negativa aspekter kan vara att gruppens roller redan är satta 

och att vissa i gruppen pratar mer än andra (Ahrne & Svensson, 2016) eller att rivaliteter om ledarrollen 

i gruppen kan uppstå vilket strukturerar om ämnet för resten av deltagarna vilket i sin tur resulterar i 

att bredden på variation minskar istället för att öka (Hylander, 1998 rev: 2001). Dessa negativa aspekter 

uppstod inte med under de intervjuer som har genomförts i denna studie, dock är det viktigt att vara 

medveten om dessa aspekter under intervjuprocessen då det enligt Hyllander (1998 rev:2001) kan 

komma att påverka resultatet negativt.  

 

Fokusgruppsintervjuer bidrar till att de deltagande i studien känner att de kan dela med sig av attityder, 

värderingar samt komplexa fenomen som kan uppstå under samtal och diskussioner (Hylander, 1998 

rev: 2001). Denna anledning lyfter även Bryman (2018) att deltagarna utforskar varandras åsikter genom 

diskussioner. Deltagarna i denna studie kände under deras medverkan i fokusgrupperna att det varit 

högt i tak samt att alla åsikter och värderingar har mottagits. Klimatet i gruppen var tillåtande vilket 

även det resulterade i att deltagarna utforskade varandras åsikter och värderingar för att spinna vidare 

på. Detta bidrog till att diskussionerna utvecklades och resultatet blev brukbart. Detta bidrog även 

positivt till att antalet som ville delta ökade då det var större chans att de deltog om en nära kollega 

också deltog i studien. Fokusgrupper som metod blir obrukbar om ämnet eller temat är okänt för 

målgruppen eller om forskarens intresse för ämnet är större än målgruppens möjlighet att kunna 

diskutera ämnet (Ahrne & Svensson, 2016). Detta var under studiens gång inte aktuellt då alla 

medverkande har erfarenhet av just samlingssituationer i fritidshemmet. Grupperna har sammansatts 

av rektorer samt av intresse för att medverka i studien. Det vill säga att det inte är rena arbetslag som 

har använts i studien utan personer som arbetar tillsammans på fritidshemmet men från olika 

avdelningar. Detta betyder att personerna är trygga att diskutera i den befintliga gruppen men roller i 

gruppen och risker för att alla inte får möjlighet att prata är eliminerad. Under denna studie var detta 

en positiv faktor för resultatet. Detta är även en realitet för studien då deltagarna redan befinner sig i 

en trygg miljö där de kan prata fritt utan att känna sig otrygga eller osäkra. Miljön är då säker och trygg 

vilket talar för att studiens resultat är med största sannolikhet utan bias (Ahrne & Svensson, 2016). 

Wibeck (2010), Bryman (2018) Hylander (1998 rev: 2001) är alla eniga om de kriterier som finns för 

fokusgrupper och dessa har denna studie uppnått. Genom att använda denna metod får deltagarna ge 

sitt synsätt på socialt lärande i samlingssituationen samt vilken uppfattning de har kring socialt lärande. 

Denna metod visar olika perspektiv och åsikter inom socialt lärande på fritidshem vilket kommer fram 

genom fokusgruppens diskussioner. Resultatet framstår genom diskussioner i samspel med andra 

deltagare och detta resulterar i sin tur i ett meningsutbyte av både erfarenheter och nya kunskaper 
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mellan deltagare och forskare (Bryman, 2018). Aspekter som kunde ha påverkat resultatet av studien är 

att fokusgrupperna inter är genomförda i samma område utan separat. Fokusgrupperna har dessutom 

genomförts med gruppledarna separat vilket betyder att arbetet bakom intervjumaterialet har varit 

viktigt för att gruppledarna ska utföra intervjuerna på samma sätt. Detta för att eliminera att fel i studien 

ska uppstå.  
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Resultat och Analys 
Syftet för denna studie är att undersöka hur socialt lärande tar sig till uttryck i samlingssituationer 

utifrån fritidshemspersonalens perspektiv.  Genom att fördjupa oss inom ämnet tar vi reda på hur 

fritidshemspersonalen beskriver de fyra orden: trygghet, empati, kommunikation och ansvar utifrån 

samlingssituationerna på fritidshemmet med det sociala lärandet som grund. 

 

I detta avsitt kommer vår analys av resultatet att presenteras. Resultatet från fokusgruppsintervjuerna 

i denna studie är uppdelade i alfabetsordning i den ordningen som de har skett. Tabellen 1 visar hur 

indelningen ser ut samt vilken av författarna som har genomfört vilken intervju och hur lång tid 

respektive intervju har tagit. Fokusgrupp A och C är utförda i Mellansverige och fokusgrupp B och D 

är utförda i Mälardalen. Resultatet är uppdelat efter de ord som presenterats i det teoretiska ramverket 

under studiens teorier. Resultatet är uppdelat i underkategorier Trygghet, Empati, Kommunikation och 

Ansvar. Resultatet är strukturerat på det sättet för att föra det tydligt för läsaren.  

 

Under presentationen av analysen av resultatet är vissa citat uppdelade och oväsentlig text har tagits 

bort. Detta har markerats med …  

Trygghet 

Under intervjuerna framkommer det att trygghet är ett begrepp som spelar stor plats inom det sociala 

lärandet i samlingssituationen. För att uppnå trygghet var fokusgrupperna eniga om att rutiner har stor 

inverkan på tryggheten i gruppen och tryggheten under samlingen.  

 
Det är viktigt att det blir ungefär samma saker varje dag, så att dom inte behöver fundera så 

mycket…  

 

En annan i gruppen fortsätter. 
 

 … rutiner tycker jag är väldigt viktigt, att det återkommer liksom... det skapar trygghet… 

 

De olika grupperna tar alla upp att rutiner är en viktig del av dagen för att eleverna ska känna trygghet, 

inte bara under samlingen utan genom hela dagen. Detta resulterar i att eleverna får kontroll över sin 

dag. Samlingen är en stund av dagen på fritidstiden där eleverna kan känna lugn och ro samt en lugn 

och trygg start på eftermiddagen. Det framkom under en grupps samtal att faktorer som påverkar det 

sociala lärandet i samlingssituationen negativt är när pedagoger avlöser varandra under fritidstiden, 

samlingar i matsalen, storlek på elevgrupperna och att själv inte förstå vad som händer och en rädsla 

av att inte våga säga det. Detta var något som alla grupper har nämnt på något vis under intervjuerna.  

 

Att samlingen hålls där det ofta är högljutt eller många elever i rörelse resulterar i att eleverna inte 

känner samma trygghet än om dessa samlingar hade hållits på ställen som tillexempelvis fritidshemmet. 

Fritidshemspersonalens uppfattningar utifrån pedagogperspektivet är att trygghet är en del i 

verksamheten som är otroligt viktig. Olika aspekter spelar in för att skapa trygghet i samlingen är att 

alla ser varandra under samlingen vilket de olika grupperna har belyst på olika sätt.  

 
Det är otroligt viktigt att alla börjar samlingen på ett bra sätt och att dem inte känner sig utstötta 

redan från början att man har sin plats och att man känner sig trygg med den… 

 

De olika grupperna har på något vis belyst att det är viktigt att alla elever känner trygghet och att alla 

grupper arbetar på olika sätt för att nå detta. Gemensamt under intervjuerna var att bildstöd under 

samlingarna var ett bra hjälpmedel att använda. Hålls samlingen då i en matsal eller i en annan bullrig 

miljö menar fritidshemslärarna att det tummas på tryggheten. Alla medverkande håller inte med att 

samlingar i ring på golvet är bra. Dock hävdar en grupp att det motverkar att elever hamnar utanför 
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och att eleverna är på samma nivå. Citatet ovan belyser vad en grupp tyckte var viktigt under 

samlingen. Att börja samlingen på samma sätt menar den gruppen att eleverna känner en trygghet i att 

de vet vad som ska göras samt under hur lång tid det ska göras.   

 

De medverkande i studien uppfattar att det är ofta avbrott i verksamheten som stör, detta menar de kan 

påverka tryggheten i elevgruppen. Citatet nedan kommer från en grupp som hade många olika 

anledningar till varför just tryggheten kunde påverkan under dessa situationer då samlingarna hölls i 

tillexempel matsalen efter mellis. En annan grupp menar att det är viktigt att samlingen är på samma 

plats samma tid varje gång. Det resulterar i att eleverna vet vad som ska hända. En annan grupp menar 

att så länge rutinerna kring samlingen är de samma, spelar platsen mindre roll. Enligt några av 

grupperna var fokus verkligen på tydligheten mot eleverna. Finns denna tydlighet då finns även 

trygghet. Detta menar dessa fokusgrupper genererar att platsen för samlingen är av mindre betydelse. 

En annan grupp i studien menade att betydelsen för vilken pedagog som är på vilken plats hade 

betydelse för elevernas trygghet.  

 
… jag har valt att börja säga innan vi går till tavlan vilken pedagog som är på vilken aktivitet. 

 

… Vi har ju ofta något annat något möte. Så kommer vi direkt till ”mellis” eller avlöser varandra. 

Vi har ofta våra samlingar i matsalen. Det är liksom en ganska rörig plats… 

 

Citaten ovan belyser olika anledningar till att otrygghet kan uppstå utifrån fritidshemspersonalens 

perspektiv. För yngre elever kan det vara en trygghet att veta vilken pedagog som är på vilken plats. 

Denna diskussion i en av grupperna skapade en dialog mellan två olika pedagoger. Den ena menade 

att det var underbart att kunna ge de elever som behövde den tryggheten och vetskapen om vem som 

ska vilken aktivitet. Den andra pedagogen menade att det var fritidshemmets ansvar att lära eleverna 

att kunna ha olika pedagoger och känna trygghet till alla på avdelningen. Den andra anledningen till 

att otrygghet kan uppstå är att det ofta är rörigt och samlingarna hålls i matsalen kan detta skapa en 

otrygghet för vissa elever. En grupp menar att fokus på samlingen ska vara mysig och det ska vara lugn 

och ro. Detta visar att all fritidshemspersonal i studien arbetar olika med samlingar men att de är väldigt 

medvetna om vad trygghet är och vad det betyder för eleverna. Citatet nedan visar även att 

fritidshemspersonalen vill arbeta mer med samlingar och ha dessa mysiga stunder tillsammans för att 

bygga upp en trygghet i gruppen.  
 

 … Just bara samling över lag är ju en lugn och mysig och härlig stund.  Så man skulle ju vilja 

få till fler samlingar under dagen. Man skulle vilja ha det här mysiga med bestämda platser som 

du pratar om och samma sak varje dag så att det blir en rutin… 

 

För att skapa trygghet under samlingssituationerna är det viktigt att eleverna känner lugn och ro. Detta 

är viktigt för att skapa ett lugn i gruppen vilket i sin tur skapar en trygghet i gruppen. De olika 

grupperna menar att genom lugna och trygga stunder skapas det en gemenskap i gruppen och det i sin 

tur leder till att alla elever känner sig trygga med varandra. Som citatet ovan belyser att samlingar bör 

vara lugna och fina stunder i gruppen så menar en grupp att dagens storlek på grupper leder till att 

miljön i klassrummet blir bullrig och högljudd. Detta är en faktor som skapar otrygghet hos eleverna 

då stora elevgrupper ofta leder till en rörig miljö. Ett arbetssätt för att eliminera detta är att ha tydliga 

rutiner som alla delaktiga känner till. En grupp belyser även att arbete i mindre grupper är något som 

gynnar trygghet hos eleverna.  

 

… och sedan att vi lyssnar på varandra, om jag räcker upp handen och ska säga nått då 

vet jag att alla andra lyssnar och respekterar det så att det inte blir att när någon börjar 

prata då kan jag också börja prata med dig om någonting annat, eller helt enkelt gå iväg. 
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En annan grupp menar att det är viktigt som pedagog att vara noga med de rutiner som är satta. Hålls 

inte rutinerna blir det rörigt i klassrummet eller dr samlingen hålls. Det som händer då är även att för 

de elever som har svårt för röriga miljöer skapas en otrygghet och dessa stunder blir inte en lugn start 

på eftermiddagen där elever får tydlig information om dagen som enligt dessa pedagoger är 

anledningen med samlingar på fritidshemmet.  

 
 … ehhh en annan viktig grej är att man som pedagog är tydlig med att det är upp med handen 

som gäller annars blir det ofta att det är två tre personer som alltid skriker rakt ut för att säga 

vad dem vill.  

 

Enligt fokusgrupperna var respekt ett ord som saknades bland dessa fyra ord. Respekt har stor del i hur 

eleverna är mot varandra. Respekterar eleverna varandra skapar det en trygghet i gruppen. De elever 

som vill säga något kommer då att våga det för de vet att dem inte blir avbrutna. Detta kommer även 

att ge dessa elever en bra självkänsla och våga prata inför gruppen fler gånger. De elever som tidigare 

inte vågat prata inför gruppen kommer så småningom att våga ta steget och prata under samlingen. De 

medverkande menar att allt hänger på att eleverna och de vuxna ska respektera varandra och ett 

arbetssätt för detta är att sätta upp förhållningsregler som de närvarande i samlingen förhåller sig efter. 

Pedagogens ansvar ligger även i att varje elev har sin egen plats för det menar fokusgrupperna att risken 

för utsatthet bland eleverna minskar. En roll som är tydlig som ligger hos fritidshemspersonalen är att 

alla elever känner tillhörighet som trygghet. Detta ansvar ligger även hos eleverna men det har visat sig 

genom intervjuerna att fritidshemspersonalen måste guida eleverna samt påminna om detta.  

 
Sedan har man ett stort ansvar som pedagog också att verkligen ta tillvara på det dem säger, att 

verkligen bekräfta och lyfta fram dem, även om dem säger något helt tokigt då är det viktigt att 

vi inte säger ”Nej fel! Nästa” att man verkligen ser alla… 

 

Citatet ovan visar tydligt att fritidshemspersonalen i en grupp menar att det är viktigt att se alla 

individer i gruppen. Den roll som pedagogerna har då är att se till att de som vill prata får prata. Detta 

bildar en struktur i gruppen. Detta menar flera grupper är en viktig del i arbetet med samlingar. Detta 

har belyst genom olika metoder och fritidshemspersonalen har uttryckt sig på olika sätt för att belysa 

detta. En annan grupp belyser detta genom att poängtera planeringens betydelse för att skapa trygghet 

i gruppen.  
 

Tydlig planering tänker jag på, barnen vill gärna veta ”vad ska jag göra nu” att man planerar 

väl och förbereder då känner dem sig trygga. 

 

Denna del var det en av grupperna som tog upp. Just planeringen låg inte i fokus i första hand hos de 

andra grupperna. För dem var det viktigt att ha struktur och det i sin tur kräver en viss planering och 

förhållningssätt som pedagog. Pedagogerna kan ställa frågor och uppmuntra eleverna att utveckla sina 

sociala färdigheter genom att använda sig av samlingar. De sociala aspekterna blir tydliga i detta 

sammanhang. Genom att ställa frågor visar pedagogen intresse för eleven och eleven känner sig i sin 

tur sedd av både pedagoger och andra elever. En grupp poängterar verkligen att rutinerna kring 

samlingen är viktig. Detta medverkar till att eleverna får möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och 

samspela med andra elever och vuxna.  

 
När det gäller just samlingar och sådant så är viktigt att det finns en viss rutin i den … 

 

En annan grupp fortsätter och spinner även de vidare på vilken roll rutinen spelar för samlingen och 

elevernas utveckling av det sociala lärandet.  

 
… det är många barn som mår väldigt bra av att veta att vi har samling och att samlingen 

fungerar så här för det är så det alltid har fungerat och … 
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Genom att eleverna behöver veta vad som händer är samlingar viktigt i verksamheten för att alla elever 

ska känna trygghet och få möjlighet att utvecklas genom fritidshemsverksamheten. En annan grupp 

spinner även de vidare på hur det sociala fungerar i samlingssituationen. De menar att genom att 

placera dem så att alla syns kan denne se om någon inte hänger med eller inte förstår. Genom detta kan 

den pedagogen sätta in resurser för att få med alla elever.  

 
Och i och med samlingspunkten att man liksom, att dem sätter sig i ringen och att man ser att 

alla är med liksom, vad är det som händer var är et vi ska göra? 

 

Vad en grupp betonar som viktigt är att eleverna inte skrattar åt andra eller beter sig illa. Detta skapar 

otrygghet för de elever som känner sig utsatta. Genom att komma upp med tydliga rutiner och 

förhållningsregler får dessa elever som känner av utsatthet en möjlighet att känna trygghet. Dessa 

rutiner och förhållningsregler ger inte utrymme för elever att bete sig illa eller utsätta andra för 

kommentarer eller skratta åt någon.  

 
 … att man har förhållningsregler kring hur en samling ska fungera. Ehh … hur brukar vi göra? 

Vi räcker upp handen som du sa, vi låter alla komma till tals, vi låter alla prata klart vi avbryter 

inte. Vi kommenterar inte ehh vad andra säger, vi skrattar inte. 

 

En annan grupp gör kopplingen till kommunikation. Att mycket av hur pedagogerna är mot eleverna 

under samlingen då menar den gruppen hur kommunikationen mellan lärare och elev är. Beroende på 

hur kommunikationen är mellan eleverna och pedagogen kan detta skapa en oförståelse vilket i sin tur 

leder till att eleverna inte känner den trygghet som kan finnar där. Detta belyser hur viktiga dessa ord 

är för varandra, genom att det ena finns då kan nästa ord existera. 

 
Jag tycker trygghet går in i kommunikation, om man är tydlig med barnen om vad som kommer 

hända så får barnen trygghet om var vi är och vad dem ska göra. 

 

Under intervjuerna framkom det även att olika grupper hade olika typer av samlingar. Vissa grupper 

dem hade samlingar som liknade mer infomöten med eleverna för att förmedla verksamheten under 

dagen samt presentation av mellis. Där ingick mellanmålet som en del av samlingen och detta skapade 

lugn och ro i elevgruppen innan verksamheten drog igång. Citatet nedan visar en konversation mellan 

olika deltagare i en av grupperna som deltog i studien.  

 

- Vissa dagar blir det mer samtal än samlingar.  

- Vissa dagar blir det knappast nån samling.  

- Då kan det resultera i att man bara sitter och pratar… 

 

Denna form av samlingar har visat sig vara väldigt gynnande för elevgruppen då eleverna känner en 

gemenskap och en samhörighet i gruppen. Denna variation av mellanmål har arbetats fram genom att 

eleverna inte åt något mellanmål i matsalen. Detta visar att samlingar i samband med mellanmål kan 

fungera om miljön runt eleverna är lugn och sansad. Genom att ha samlingar som eleverna är med och 

påverkar får eleverna synas och de får även den uppmärksamhet som är nödvändig för att de ska känna 

trygghet. En annan grupp lyfter upp detta fenomen som en viktig del i arbetet med socialt lärande på 

fritidshemmet.  

 
Att man ser den eleven kanske ger den eleven lite uppmärksamhet för att den ska känna den här 

tryggheten och komma tillbaka in i gruppen. 

En annan variant av samlingar som framkommer i studien är att fritidshemspersonalen har samlingar 

i mindre grupper för att just få möjligheten att se alla elever. Detta arbetssätt blir tydligt och nödvändigt 

om det är stora elevgrupper på fritidshemmet. Den gruppen menar att genom detta arbetssätt blir alla 

som deltar i samlingen delaktiga i det som händer. Genom att eleverna får känna delaktighet kommer 
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de som inte vågar prata i större grupper att våga prata. Detta i sin tur resulterar i att det sociala lärandet 

i elevgruppen blir än mer tydligt.  

Ja och det märker man när man får dem i en mindre grupp, för då blir det betydligt lättare att få 

alla delaktiga… 

 

En annan grupp har även de arbetat med mindre grupper i samlingen. 

 
… satt vi en stund med varje grupp och gjorde då en aktiv indelning så att vi skulle få dom som 

tar för sig jättemycket och pratar väldigt mycket i en grupp medan dom som inte pratar särskilt 

mycket alls fick vara i en grupp så då var alla dom tillsammans just för att få så att dom är där 

på ungefär lika villkor…  

 

Grupperna som diskuterat mindre grupper kom även fram till att aktiviteter i mindre grupper bidrar 

till trygghet. Består grupperna på fritidshemmet av ett fåtal elever kommer fritidshemspersonalen att 

kunna se alla elever och det har som nämnts ovan visat sig vara en stor del i tryggheten hos eleverna.  

Genom diskussionerna kom fritidshemspersonalen fram till att en aktiv indelning av elever kan hjälpa 

elever som pratar mycket respektive elever som pratar mindre i dessa sociala kontexter. Genom att dela 

på gruppen har samtal uppstått som sedan har bidragit till en förbättring av de sociala kontexter som 

finns på fritidshemmet samt att detta även har resulterat i en delaktighet från elevernas sida. Denna 

reflektion har flera grupper i studien kommit fram till. Vad som framkom genom diskussionerna var 

även hur länge som fritidshemspersonalen har arbetat med trygghet på fritidshemmet. En grupp 

berättade att denna trygghet skapade dem redan när eleverna var små vilket genererar en 

grundtrygghet i gruppen. Nu när eleverna var äldre spelade typen av samlingar mindre roll för 

tryggheten finns där.  

Man har ju skapat en trygghet, finns det en trygghet i gruppen behöver man ju inte ha samling 

på samma sätt som man hade när dem va små. För att dem vet så väl ändå. Dem har lärt sig hur 

vi jobbar och har en grundtrygghet. 

Som pedagog är det viktigt att förmedla den information som är nödvändig till eleverna. Genom att 

förmedla rätt information skapas trygghet. En av grupperna menar att det är viktigt att skapa samlingar 

utefter elevernas behov. Här menar fokusgruppen att ålder är en del av det. Två andra grupper menar 

att det är viktigt att samlingarna har en tydlig struktur oavsett ålder på eleverna. Det framgår genom 

diskussionerna i grupperna att yngre elever är i större behov av ramar och riktlinjer än de äldre 

eleverna. Det har visat sig att elever som går i årkurs 2–3 känner en större trygghet på skolan då de har 

varit på skolan längre.  

 

Studien visar att fritidshemmen arbetar med att få eleverna att känna sig trygga på fritidshemmet och 

arbetar kontinuerligt med att stärka eleverna i deras självkänsla. Utifrån deltagarnas diskussioner 

angående trygghet framkommer det att fritidshemspersonalen ger eleverna eget ansvar för att de ska 

växa och samtidigt känna trygghet i detta. En av grupperna menar att genom att ge eleverna ansvar 

över att gå in själva till exempel stärker de deras trygghet på skolan. De menar att om de inte var trygga 

från början skulle de inte våga gå in själva.  

Empati 

De medverkande i studien beskriver att det råder brist på empati i elevgrupperna i skolan idag. De är 

överens om att empati är något som behövs mer i skolan och menar att det borde vara ett ämne precis 

som övriga ämnen i skolan. En grupp menar att empati är något som eleverna förstår och kan prata om, 

och att de pratar om delar som gäller empati under samlingen men när det kommer till praktiken är det 

svårare för eleverna att använda sig av den empatiska förmågan. Att vara en bra kompis, lyssna på 

andra, skapa relationer och vänta på sin tur tas upp som viktiga delar gällande empati. Att kunna 

anpassa sig till andra och till samhället tas upp som viktiga delar gällande empati. De är alla överens 
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om att som fritidshemspersonal är det viktigt att man ser alla elever och bekräftar dem där dem befinner 

sig.  

Vi jobbar mycket med empati och det där med inlevelseförmåga, att kunna känna hur man tror 

att den andra känner sig och så. Och det jag upptäcker med våran klass, det är att dom är extremt 

duktiga teoretiskt att kunna förklara och prata om det här under samlingar, hur det känns för 

den andra och hur man ska vara för att det ska kännas bra, men sen när det kommer till praktiken 

så är det som bortblåst. 

Här diskuterar en grupp om empati och menar att eleverna förstår vad empati innebär när dom pratar 

om ordets betydelse och hur det kan utspela sig i sammanhang där känslor än involverade och menar 

att eleverna då förstår hur man ska vara för att vara en bra kompis i olika sammanhang men att det 

råder brist på empati i just praktiska sammanhang.  

Man behöver få träna praktiskt tror jag… 

Här fortsätter gruppen att diskutera om hur den empatiska förmågan påverkar eleverna och deras liv. 

Ja men träna och plugga, till viss del tror jag att empati kan vara medfött men jag tror att man 

kan expandera den där förmågan… På nått sätt så tror jag att dom inte kan koppla… DET HÄR 

är lika viktigt som svenska, matte, historia att plugga. 

Det tror jag också men man måste träna på det här! Träna hemma, träna på skolan, träna i 

samhället ja, gå med barnen istället för att ta bilen, gå på biblioteket och massa andra ställen. 

I citaten ovan börjar gruppen att formulera tillvägagångssätt för eleverna att utveckla den praktiska 

förmågan gällande empati och menar att eleverna behöver få uppleva flera varierande miljöer för att 

utveckla deras empatiska förmåga. Genom att uppleva varierande miljöer så uppstår också känslor av 

olika slag beroende på i vilka sammanhang eleverna befinner sig i och det i sin tur bidrar till att eleverna 

får möjlighet att med vuxnas vägledning hantera de nya känslorna som kan uppstå på platser de inte 

är vana att befinna sig på, och på så sätt får eleverna träna på empati i praktiska sammanhang. 

 

En grupp diskuterar om storleken på elevgruppen och dess påverkan på om alla elever får möjlighet att 

komma till tals eller ej och om de får känna att de blir sedda av personalen. Det visar sig att storleken 

på gruppen påverkar fritidshemspersonelens vilja att alla elever ska känna sig sedda då det kan vara 

svårt för fritidshemspersonalen i denna grupp att hinna med att se alla då elevgruppen är stor, detta 

visar sig i citatet nedan. 

Man kan märka att när man har så många elever som vi har så tycker jag att det kan vara lätt 

att glömma bort någon lite gran ibland, någon som går lite åt sidan eller liksom gömmer sig.… 

varför gör den det? Vi vuxna måste hjälps åt att se alla… 

Gruppen diskuterar om fritidshemspersonalens påverkan gällande elevernas känslor och de menar att 

dom har ett ansvar att se till att alla elever känner sig sedda och uppmärksammad. Gruppen menar att 

de inte alltid ser elever som går undan och trycker på att de vuxna måste hjälpas åt för att se alla. Genom 

att fritidshemspersonalen hjälps åt och pratar med varandra om iakttagelser och känslor som 

uppkommer gällande elever kan fler elever som inte känner sig tillräckligt sedd och uppmärksammad 

under samlingen uppmärksammas. 

Och samtidigt måste vi visa ett intresse för att få den här dialogen med barnen genom att visa 

att jag är intresserad av dem och att vi ser dem, så att dom känner sig trygga med att öppna upp 

sig. 

Här framkommer också vikten av att fritidshemspersonalen har för avsikt att jobba med målet att alla 

elever ska känna sig sedda att det i sin tur leder till att eleven känner att den blir respekterad och att 

den blir lyssnad på när den ska berätta något. 
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En annan grupp diskuterar även de om hur de går tillväga för att alla elever ska få komma till tals, de 

menar att genom att låta ordet vandra runt i samlingen kommer alla att få komma till tals. Detta kan 

dock vara svårt i vissa lägen då det kan hända att elever slutar upp med att lyssna när den har fått säga 

sitt vilket gör att nästa elev som ska prata inte känner sig lyssnad på av de andra i samlingen. 

Jag tänker först och främst att man ska respektera varandra, det går väl in på empati. Att man 

ska låta alla komma till tals, att alla ska få säga någonting. Att vi vandrar runt när nån sagt 

nånting, eller när en har sagt nånting så kan den sitta och småprata med nån annan ”för då har 

jag sagt mitt”.  

Ett samarbete mellan fritidshemspersonalen är viktigt och att fritidshemspersonalen håller en ordning 

under samlingen så att inte elever börjar prata om sina egna tankar med kompisen bredvid och slutar 

lyssna på det som tas upp för hela gruppen, på så vis skapas en respektfull miljö där eleverna lyssnar 

på varandra och pratar inte i mun på varandra, vilket i sin tur skapar trygghet. 

 

Att det inte är en självklarhet att släppas in i samlingen är något som tas upp under de medverkandes 

diskussioner, de menar att det inte är självklart för alla att sätta sig vart som helst i ringen då fokus på 

att sitta bredvid sin bästa kompis ligger högre upp och anses viktigare än att släppa in en klasskompis 

i ringen. 

Och det här bara att när man står i ringen att alla släpps in i ringen. Att känna att dem känner 

empatin och backar och släpper in en till, det är inte alltid så givet. Har dem satt sig och sitter 

på sin plats bredvid sin kompis då makar dem inte på sig liksom… 

Här framkommer det att elever faktiskt kan ha svårt att veta hur de ska agera i situationer där praktisk 

empati utspelar sig, det kan också vara att eleverna inte heller reflekterar över dessa situationer och 

faktiskt inte ser att det kommer en till elev som också ska vara med i samlingen. I en annan grupp 

diskuterar dom om just detta, att eleverna vet rent teoretiskt hur man gör i en sådan situation men när 

det kommer till det egentliga tillfället har dom inte de verktyg de behöver för att se att en till elev har 

problem med att komma in i samlingen. 

Då är det viktigt att det är bestämda platser även under fritids. Det blir lättare för dem som har 

svårt att komma in och inte har så mycket kompisar att sätta sig i ringen. Annars kan det bli så, 

Om någon kommer sent från mellis så sitter barnen redan i ringen och släpper inte in någon ny. 

Om vi inte hjälper dem då så har dem jättesvårt att komma in i gruppen och då blir det jobbigt 

redan från början under samlingen. 

Gruppen fortsätter att diskutera om hur fritidshemspersonelen kan arbeta för att alla elever ska få 

möjlighet att komma in i ringen… 

Man ju ha lärande situationer ”nu får ni testa att byta en plats” där dem också kan utifrån ett 

uppdrag att man ”sätt dig bredvid en med en gul tröja” eller nått sånt för att få bort det här att 

man sätter sig bredvid sin bästis. 

Även här diskuterar en grupp om vikten av att fritidshemspersonalen ser till att eleverna släpps in i 

samlingen och menar att bestämda platser kan vara ett sätt att bidra till att eleverna lättare släpps in i 

samlingen då dom på så vis vet vart dom ska sitta. Bestämda platser skapar en trygghet men det är 

också bra att variera dessa platser för eleverna och genom att förändra elevernas platser under bestämda 

former kan på ett positivt sätt hjälpa eleverna att utmana sig själva genom att dom ges möjlighet att 

hamna bredvid någon som de inte skulle sätta sig bredvid självmant, detta kan leda till nya upptäckter 

och en förståelse för att det inte är farligt att inte alltid sitta med samma kompis. 

Många barn vill bara vara med sina bästa kompisar och bara sitta med dom... och dom väljer 

aktiviteter efter vad sin bästis väljer. Men vissa kan också komma förbi det där… Om ett barn 
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vill måla ja då gör den det istället för att tänka ”hm jag vill måla med mina kompisar gör nått 

annat ja då gör jag också det” istället för att bara följa sin vilja. 

 

Här diskuterar en grupp om den empatiska förmågan gent emot sig själv, dem menar att det är vanligt 

förekommande att elever väljer aktivitet efter vad kompisen väljer istället för att följa sin egen vilja, 

detta är något som fritidshemspersonalen kan arbeta med genom att stärka eleverna till vara öppna för 

andra i gruppen för att på så vis våga följa sin egen vilja och kunna umgås med andra än sina bästa 

kompisar, på så vis kan gruppen stärkas och elever vågar sätta sig på fler platser i samlingsringen. 

 

Kommunikation 

Det framkommer under fokusgruppintervjuerna att det ser en aning olika ut på samlingarna 

i de fyra grupperna gällande ordet kommunikation, en av grupperna lägger stort fokus på att 

låta eleverna träda fram under samlingstillfällena genom att använda sig av drama liknande 

övningar där eleverna får inta roller under samlingarna.   
 

Vi har vaktmästare under samlingen, det här är jätteintressant, dom är så stolta när dom får 

listan på fritids då dom ska ropa upp alla barn och det här tar dom på blodigt allvar. Och det är 

såå bra träning för dom att träna stå inför grupp och prata.  

 

Ovan framkommer det att eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga genom att få ta ett ansvar för 

att stå och prata inför gruppen.  
 

Då brukar vi göra det under mellis, och då är det alltid barnen som får informera genom att vi 

berättar vad vi planerat att göra idag, också är det två till tre barn som går upp på scenen och får 

berätta för dom andra och det är jätteviktigt för dom också gör vi såhär (knackar hårt i bordet) 

”Shhhhh” också får dom informera de andra och ibland har dom här tre barnen tränat in så att 

dom pratar samtidigt... dom tycker det är så kul det här.  

  
I citaten ovan framkommer det att gruppen arbetar med drama liknande övningar och låter eleverna 

träda fram i samlingen genom att inta en roll, som i detta fall är att vara vaktmästare. Genom att göra 

på detta sätt får eleverna öva på att våga prata inför gruppen genom att ha ett specifikt mål med vad 

dom ska säga. Detta kan i sin tur leda till att eleverna får en grundtrygghet inför att prata inför grupp 

som sedan leder till att eleverna också känner en trygghet att kommunicera inför gruppen utan att inta 

en roll.  

  

Att känna trygghet att kommunicera inför grupp tas upp i alla grupper, men på olika sätt. En grupp 

beskriver hur de använder fritidsråd som en väg att öva på kommunikationen.   

 
Vi har fritidsråd, då samlar vi alla barn och försöker träna på det här att den som talar ska tala 

och dom andra ska lyssna. Och sen försöker vi få in såna ord som elevdemokrati och pratar om 

vad det betyder, också får dom rösta på olika grejer och lära sig att majoritet är det som vinner. 

Att man faktiskt har möjlighet att kunna påverka.  

 

… Det är ju så det ser ut i samhället. Att dom måste förstå att dom måste berätta om sina grejer 

som dom vill göra och så för att få andra att bli intresserade.  

 

Ovan beskriver fokusgruppen vikten av att eleverna kan kommunicera om mer allvarliga saker där dem 

också behöver kommunikationen för att föra sin vilja fram, vilket är väl behövligt för att fungera i 

samhället. Att träna på detta i skolan med stöd av fritidshemspersonelen är ett effektivt sätt att hjälpa 

eleverna att fungera i samhället, både nu och i deras liv framöver.  
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Alla medverkande grupper har en gemensam punkt gällande kommunikation, vilket är att de 

använder bildstöd för att komplettera kommunikationen under samlingen. Två grupper 

beskriver bildstöd som en självklarhet under samlingarna för att eleverna tydligt ska kunna följa med, 

den andra delen nämner att de använder bildstöd men det framkommer inte i vilken grad.   
 

Kommunikation kan man tolka på olika sätt. En sak som jag märker är viktigt är kommunikation 

med bildstöd. Det tycker jag är oerhört viktigt speciellt för barn som har svårt att förstå. Att man 

väljer att ha bilder med i samlingen ”att idag ska vi göra det här”… Man är ju så bra på att prata 

på men sedan inser man ju att dem inte vet vad ”det här är”… 

 

Ovan framkommer det att gruppen förstår vikten av att använda bildstöd för att vissa elever 

inte alltid förstår enbart det kommunikativa vad ”det här är”, som kan kännas självklart för 

fritidshemspersonalen. Nedan framkommer vikten av att vara tydligt gällande 

kommunikationen under samlingen för att alla ska känna att de förstår och inte behöver räcka 

upp handen och möjligen känna sig utpekad. 
 

Ska man ha rörelseaktiviteter är det alltid det där kortet som kommer fram. På så vis vet alla och 

då är det ingen som behöver räcka upp handen och bli utpekad. … Hellre för mycket information 

än för lite, nästan så det blir barnsligt enkelt så att inget barn ska behöva känna att de inte 

förstod.  

 

Det ska vara enkelt för eleverna att följa med i samlingen, på så vis kan upprepande frågor uteslutas 

och fokus kan ligga på vad som ska göras. Upprepande frågor kan minskas med hjälp av bildstöd och 

det i sin tur kan bidra till att eleverna lättare kan hålla sitt fokus på samlingens innehåll.  
 

Vi har använt både och. Förut pratade vi bara men vi har också använt bildstöd i form av en 

Powerpoint där dagen stod. Där kunde dom läsa och vi sa. Där stod även tiden som var viktigt 

för dem att veta. Vi har prövat olika för vi tycker inte att kommunikationen har landat när vi bara 

har pratat… 

 

En annan grupp beskriver att de använder en form av bildstöd som delas med hela skolan. 
 

Vi har också nått som heter inprint det är alltså bilder och det har hela skolan här, då får barnen 

också använda deras visuella seende.  

 

Ovan framkommer det att alla grupper använder sig av bildstöd och grupperna anser att det är ett 

effektivt tillvägagångsätt att komplettera kommunikationen. Att använda bildstöd är ett bra sätt för 

fritidshemspersonelen att se till att fler elever också får möjlighet att följa med i det som tas upp under 

samlingen. Alla elever har olika sätt att lyssna och se och vissa elever använder sitt visuella seende mer 

än det verbala. Detta kan i sin tur leda till att de elever som använder det visuella seendet mer än att 

lyssna och prata också kan komma till tals då dom får en tydligare förståelse för vad som tas upp under 

samlingen.  

  

En grupp berättar att de ständigt har i tanken att ge eleverna verktyg till att kommunicera under 

samlingar då dem menade att många elever hamnar i skymundan på grund av stora barngrupper. De 

berättade att det är mycket vanligt att eleverna har problem med att ”klä det dom har att säga i ord” så 

dem säger då ingenting istället under samlingen. Gruppen berättar också att om några elever väljer att 

inte tala så smittar det av sig till den nästa som får ordet.  
 

Vi brukar låta ordet gå runt i samlingen men oftast så har man ju med att dom får passa, och är 

det flera som passar så smittar det av det sig väldigt fort i gruppen, det blir bekvämt att göra så 

och man ser nästan på dom att det blir pass innan det kommit till dom. Och man märker att det 

är första barnet som sätter ribban, om du får 4 som passar på rad då kommer det vara 
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väldigt många pass rakt igenom, men om dom här 4 pratar istället och det är oavsett vilka barn 

det är då kommer resten att nappa på det också…  

 

En annan i gruppen fortsätter att diskutera om varför eleverna väljer att säga pass. 
 

… Jag tror att det handlar om att dom inte har tänkt, alltså att dom inte är inne i det här att man 

måste tänka ut vad man vill säga innan man säger det, dom är inte riktigt medvetna om vad det 

är dom vill klä i ord och då blir det pass.  

  
Att låta ordet gå runt i samlingen är återkommande i de olika grupperna, men det kan bli problematiskt 

att göra på detta vis då det kan starta en ”passnings effekt” där eleverna väljer att säga pass istället för 

att prata, i citatet ovan menar gruppen att om flera säger pass så är det vanligt förekommande att de 

andra eleverna fortsätter att säga pass.  

 

… Och där skulle man ju egentligen kunna vara tydlig med det här om hur mycket vi pratar om 

det under dagen, att man redan när man samlar dom i skogen innan man går tillbaka, då skulle 

man redan i skogen kunna ställa en fundering eller fråga till eleverna, ”fundera på det här tills 

vi har kommit tillbaka” för då får dom lite tid på sig att tänka på någonting och får sedan komma 

tillbaka till den tanken på samlingen… 

 

Gruppen fortsätter att fundera över hur dom kan göra för att minimera att eleverna 

säger pass under samlingen… 

 

… Sen så skulle vi också kunna ge dem en fråga eller fundering som dom får diskutera parvis 

med den som dom står bredvid eller kanske till och med själv få fundera och när dom har 

diskuterat några stycken så tar man det till hela gruppen så att det blir större och större, då får 

man tänka vad tänker jag om det här och sedan vad tänker vi om det, kan vi komma överens om 

något. Då skulle allas tankar komma med även om inte alla behöver prata sedan i det stora 

sammanhanget.  

  

Här kommer gruppen med en egen lösning på problemet med att eleverna hamnar i en ”passnings 

effekt” Genom att ge eleverna små tankeställare och på så vis starta en tanke hos dem innan samlingen 

startar är en lösning på att bryta elevernas mönster gällande ”passandet”. Att påminna eleverna att dom 

senare i gruppen ska berätta vad det är dom har funderat på kan vara ett bra sätt att hjälpa eleverna 

föra fram vad de har att säga.  

Ansvar 

Under studien framkom det att ansvar är ett av de ord från det teoretiska ramverket som kan ses ur 

flera perspektiv. Ett av perspektiven är hur elever ansvarar för sig själva och deras egna handlingar. 

Detta perspektiv framkom i en av grupperna som viktigt då det visar en medvetenenhet hos eleverna. 

Ett annat perspektiv är hur de ansvarar för att ta hand om varandra och har ett ansvar emot gruppen 

som eleven befinner sig i vid för tillfället. Detta ansvar är kopplat till det egna ansvaret genom att eleven 

skapar en förståelse för hur elevens eget beteende kan påverka gruppen som helhet. Det finns ytterligare 

ett perspektiv som bör tas i beaktning och det är fritidshemspersonalens ansvar emot eleven och emot 

gruppen. Detta ansvar kom fram som ett av fritidshemspersonalens perspektiv på hur deras ansvar kan 

påverka gruppen. 

 
… Jag tror att det är viktigt att barn lär sig att ta ansvar och kanske veta vad ansvar betyder, för 

det är inte alltid jag tror att dom är medvetna om vad ansvar betyder. 

 

Det framkommer i diskussionerna i grupperna att det är viktigt att eleverna skapar sig en förståelse för 

hur ansvaret påverkar det egna beteendet men även gruppens beteende. För att lära eleverna vad ansvar 

är framkommer det att fritidshemspersonalen ser sitt eget ansvar i verksamheten för att förmedla denna 
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kunskap inom det sociala lärandet för eleverna. Det framkommer att olika aktiviteter i verksamheten 

spelar olika stor roll i hur eleverna tar ansvar och hur detta kan läras ut. En grupp kopplar samlingen 

som ett lärtillfälle för eleverna att utveckla förståelsen för eget ansvar samt ansvar emot gruppen som 

helhet.  

 
Så då får man prata om det på samlingen, eller att man tvättar händerna på ett bra sätt, ja då får 

vi prata om det här med bassillusker och sjukdomar och sådär (de andra instämmer). Så det 

kommer in otroligt mycket om ansvar i samlingarna. 

 

En annan grupp tar även de upp möjligheterna till främjande av elevernas ansvar i 

samlingssituationerna. Dessa tillfällen skapar samtal med eleverna som får eleverna att utveckla de 

sociala förmågor som idag är nödvändiga i samhället. Lyssna – argumentera – fundera är viktiga 

egenskaper inom det sociala lärandet och de sociala koder som uppstår i en grupp på fritidshemmet.  

 
 … Så man kan ju inte bara sitta i en ring och prata om hur ”så här ska man göra och såhär ska 

man inte göra” Barnen måste ju få en förförståelse till varför då? 

 
En annan grupp diskuterar en annan möjlighet till att eleverna ska skapa förståelse för ordet trygghet. Denna grupp 

menade att genom att låta eleverna ta eget ansvar och växa med det lär sig eleverna att utveckla denna sociala 

färdighet. Gruppen kopplade denna typ av lärtillfälle till ordet trygghet. För känner inte eleverna trygghet i 

gruppen så blir det svårt för eleverna att ta eget ansvar i situationer där de till exempel är utomhus själva en kortare 

stund.  

 
Jag tänker också att det handlar om att låta barnen få ta ansvar och låta dom känna att det är dom 

som är ansvariga för den här biten nu, och få dom att känna sig trygg med det. 

 

Diskussionerna i gruppen fortsätter  

 
… Och enkla grejer som att vara ute själv, till exempel en eftermiddag om vi är inne och några 

skulle vilja gå ut ”ja men då litar vi på att ni håller er här och att ni är här” så får dom växa med 

det … 

Denna diskussion som uppstod är intressant då detta skapar ett förtroende mellan elev och pedagog. 

Att eleverna får medvetet ta eget ansvar så växer de med uppgiften. Dock framkom det att detta ansvar 

är kopplat med förtroende. Kan inte eleverna ta det ansvar som förväntas av dem så kan de inte i 

fortsättningen ha detta fria ansvar. Citatet nedan visar att en grupp kopplar just ansvar ed förtroende.  
 

Ansvar hör ihop med förtroende. 

 

Genom att fritidshemspersonalen har skapat ett förtroende mellan fritidshemspersonal och elev ökar 

möjligheten för eleverna att öva på eget ansvar samt att ta ansvar för sitt eget handlande. Detta menar 

fritidshemspersonalen i studien inte kommer självmant, det är något som måste övas in och påminnas 

om dagligen. Här kommer fritidshemspersonalens ansvar in, genom att prata om detta vid en 

samlingssituation och sedan öva på detta lär sig eleverna att ta eget ansvar. En stor del i detta 

förhållningssätt är att låta eleverna att både lyckas och misslyckas. Genom diskussionerna framkommer 

det att ansvar och förtroende hänger ihop. Genom att visa ansvar får man även förtroende att göra vissa 

saker. Detta arbetssätt kräver att fritidshemspersonalen på något sätt använder olika varianter av 

samlingar för att förmedla de krav eleverna har på sig för att lyckas. Vad som även spelar stor roll är att 

fritidshemspersonalen samtalar med eleverna om hur mycket av detta fria ansvar som de vill ha. Vill 

eleverna ha mer ansvar men inte har verktygen för att lyckas är det viktigt att sätta upp detta som ett 

mål i verksamheten och förmedla de nödvändiga verktyg som behövs för att eleverna ska lyckas och 

känna stolthet över sig själva.  
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Fler av grupperna i intervjuerna har diskuterat hur elevernas ansvar samt fritidshemspersonalens 

ansvar ska belysas och uppmärksammas. En grupp menar att i samlingssituationerna är det 

fritidshemspersonalens ansvar att se till att alla är inkluderade i samlingen och att ingen sitter utanför 

ringen om en sådan används. Under fritidshemspersonalens ansvar är även att det förhållningsregler 

som är satta följs. Genom att de sätts gemensamt kan pedagogerna påminna eleverna om dessa 

förhållningsregler och det blir lättare att förhålla sig till dem. I citatet nedan kan en diskussion följas i 

en av grupperna som visar att fritidshemspersonalen i denna grupp är medvetna om deras ansvar emot 

eleverna för att skapa en så behaglig tillvaro på fritidshemmet som möjligt. 

 
- … Viktigt att vi verkligen ser över dem här punkterna och verkligen kollar att det inte är 

någon utanför ringen och att alla får prata och dem som räcker upp handen och att vi har 

bra koll och tar ansvar för att det blir rättvist. 

- Att vi fångar upp dem här blickarna och suckarna och tar dem på allvar och inte bara låter 

dem gå förbi. 

- Vi har det yttersta ansvaret att barnens fritidstid ska vara trygg och säker och meningsfull. 

Så att Hela bollen ligger hos oss. … 

 

En annan grupp visar nedan att även de är medvetna om vad som krävs för att förmedla denna kunskap 

till eleverna. De nämner värdegrundsarbetet som en viktig del i arbetet med alla dessa ord. Denna grupp 

gjorde även kopplingen att alla dessa ord är beroende av varandra för att fungera.  

 
Då kommer ju in också att vi har värdegrundsarbete där vi jobbar med sådana här frågor så att 

barnen lär sig om empati och trygghet sådana saker.  

 

Diskussionerna kring värdegrundsarbetet fortsätter och de berättar även resultatet av ett bra 

värdegrundsarbete. Vad som framkommit i diskussionen i några av grupperna vad gäller ansvar är att 

värdegrundsarbetet har en stor roll i elevernas sociala utveckling. Genom att använda sig av ett 

genomtänkt värdegrundsarbete där frågor om trygghet, ansvar, empati och kommunikation tas upp 

blir samlingen ett forum där dessa diskussioner kan hållas. 

 
Vilket leder till att barnen får bättre förståelse för varandra i sådana här situationer. … 

 

Gemensamt för alla gruppdiskussioner var att alla var överens om att ansvar bestod av eget ansvar samt 

ansvar emot gruppen. Att alla både vuxna och elever har ett ansvar för att se till att aktiviteter och dagen 

blir bra som möjligt, samt att alla tar sitt ansvar för detta. Det ansvaret bär alla på fritidshemmet 

tillsammans. Det egna ansvaret ansvarar varje individ för. Som fritidshemspersonal menar deltagarna 

att ansvaret ligger mycket i att se eleverna och att möta dem på deras nivå.  

 
Vi har ett stort ansvar för att se alla barn och att bemöta alla barn på deras nivå… 

 

Detta visar en grupp genom citat ovan, genom att se eleverna minskar risken för att utsatthet bland 

eleverna förekommer. Blir eleverna sedda, känner de även trygghet. Detta visar sig i diskussionerna i 

grupperna. Vad som är viktigt och som deltagarna i studien tryckte lite extra på var att det ligger i 

fritidshemspersonalens ansvar att se till att eleverna har en händelserik fritid med aktiviteter som 

tilltalar eleverna. Detta menar grupperna gynnar möjligheterna att eleverna tar sitt ansvar att 

aktiviteterna och verksamheten blir roliga för alla inblandade. Samlingen blir ett forum där 

fritidspersonalen kan få fram vad eleverna önskar samt vad de vill göra med sin fritid. Här kommer 

delaktighet och inflytande in som en viktig aspekt i arbetet på fritidshem. Samlingen blir även ett forum 

där det förebyggande arbetet börjar. Samtal och diskussioner förekommer under samlingen som kan 

förebygga utsatthet och mobbning. Detta bidrar även till trygghet i gruppen menar de medverkande 

grupperna. 
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Denna sociala arena som samlingen spelar under fritidstid menar grupperna är en viktig stund att låta 

eleverna reflektera och fundera kring rasterna till exempel. Det framkommer genom diskussionerna i 

grupperna att samlingen är ett ypperligt tillfälle för eleverna att reda ut konflikter eller osämja som hänt 

ute på rasten eller innan rasten börjar. Detta framkom i samtliga intervjuer att samlingen användes som 

ett redskap i konflikthantering samt en möjlighet att strukturera upp konflikthanteringen och att 

gruppen gemensamt kan komma med riktlinjer och strategier för att motverka konflikter på skolan och 

i fritidshemmet.  
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer en redovisning på studiens resultat i en bearbetad form där vi jämfört och 

analyserat materialet med den tidigare forskning som gjort på området. Denna diskussion bygger på 

det teoretiska ramverk denna studie är inspirerad av som Jonsson (2018) nämner i sin licensavhandling. 

Diskussionen utgår ifrån socialt lärande ur fritidshemspersonalens perspektiv med fokus på 

samlingssituationerna. 

 

Denna diskussion är uppdelad i två delar, en resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån 

studiens teoretiska ramverk och sedan en sammanfattande slutsats.  

Resultatdiskussion om socialt lärande utifrån 14 personers tankar 

Fritidshemspersonalen beskriver trygghet som en av orden som har stor inverkan på hur gruppen 

fungerar och mår. Under fokusgruppsintervjuerna har fritidshemspersonalen poängterat att tryggheten 

har en viktig del i samlingssituationerna med elevgruppen. Definitionen av en samling utifrån ett 

förskolepedagogiskt perspektiv där en grupp barn samlas tillsammans med en eller flera av förskolans 

pedagoger och har gemensamma aktiviteter med återkommande moment (Haglund, 2004). Haglund 

(2004) menar att denna samling sker på samma plats och samma tid upprepade gånger. Detta framkom 

i de intervjuer som genomförts som precis hur samlingssituationerna är i den fritidspedagogiska 

verksamheten. Utifrån pedagogernas perspektiv bedrivs den fritidspedagogiska verksamheten på ett 

sätt där samlingar blir nödvändiga för att förmedla den planerade verksamheten för eleverna.  

 

Studien visar att det finns delade meningar om huruvida samlingen bör vara på samma plats och 

samma tid. Varför det finns delade meningar om detta kan vara att åldern på eleverna och att storleken 

på elevgruppen spelar in. Det framgick under studiens gång att samlingen ser olika ut beroende på 

vilken ålder det är på eleverna. Det framkommer utifrån fritidshemspersonalens perspektiv att yngre 

elever behöver tydliga ramar och en tydlighet i verksamheten där eleverna blir tilldelade den viktiga 

informationen på ett strukturerat sätt. Detta är i linje med Haglund (2004) att tiden och platsen är viktiga 

delar i en samlingssituation. Det som talar mot Haglund (2004) är att en del av fritidshempersonalen i 

studien menar att så länge innehållet är det samma hela tiden spelar platsen mindre roll. Genom att 

arbeta för att skapa trygghet på fritidshemmet får eleverna en grundtrygghet, då är det möjligt att 

platsen där samlingen hålls är av mindre betydelse. För att skapa en grundtrygghet krävs tid och ett 

genomarbetat förhållningssätt. Detta talar för att åldern har betydelse för var och hur samlingen hålls. 

Genom tydlighet och tydliga förhållningsregler menar fritidshempersonalen att samlingen blir en trygg 

plats där eleverna utvecklas både socialt och emotionellt. För att eleverna ska få den sociala utveckling 

som är nödvändig för eleverna är det viktigt att samlingarna är just strukturerade. Om 

fritidshemspersonalen har en baktanke med samlingarna kan de lyfta viktiga diskussionsämnen som är 

viktiga för elevernas sociala utveckling. Det framkom under intervjuerna att många av de medverkande 

arbetar med ett väl utformat och genomplanerat värdegrundsarbete, vilket enligt fritidshemspersonalen 

stimulerar elevernas sociala och emotionella utveckling. Under samlingarna lär sig eleverna många 

sociala färdigheter tillsammans med fritidshemspersonalen. Vilket Jonsson (2018) betonar som en viktig 

del i det sociala lärandet att eleverna utvecklas tillsammans med andra. Enligt fritidshemspersonalen 

är dessa faktorer bland annat respekt till varandra, turtagning och att lyssna. Dessa faktorer bidrar till 

att eleverna känner trygghet i gruppen.  För att eleverna ska kunna utvecklas socialt och dessutom lära 

sig att respektera varandra. Jonsson (2018) kom fram till i sin studie att för att eleverna ska känna 

trygghet behövs empati. Detta har framkommit under studiens gång då den medverkande 

fritidshemspersonalen betonar vikten av att alla dessa ord behövs för att eleverna ska kunna utvecklas 

i sitt lärande men även i sina sociala relationer. Respekt var ett av de ord som framkom genom vår 

studie som fritidshemspersonalen saknade. Detta ord har en stor inverkan på elevernas trygghet i 

gruppen vilken även framkom genom de diskussioner som grupperna hade. En grupp menade att finns 

inte respekt så finns inte trygghet. Vad som framkommer i studien är att det krävs både empati och 
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respekt för att eleverna ska känna trygghet i elevgruppen, denna tolkning baseras på 

fritidshemspersonalens perspektiv som framkom under de fokusgruppsintervjuer som genomfördes. 

Det framkom på olika sätt genom studien gång att fokus på rutiner och förhållningsregler var en stor 

del i diskussionen om trygghet. Genom att hålla dessa rutiner och förhållningsregler visar eleverna 

varandra respekt och empati under tiden på fritidshemmet. Detta visar sig inte enbart under 

samlingssituationerna utan även under resterande tid på fritidshemmet. Denna färdighet att kunna 

förhålla sig till rutiner och förhållningsregler är en stor del inom det sociala lärandet på fritidshemmet. 

Hurd och Deutsch (2017) betonar vikten av att det finns tydliga riktlinjer i verksamheten där det sociala 

aspekterna är i centrum. Fritidshemspersonalen arbetar aktivt med att utveckla elevernas sociala och 

emotionella förmågor vilket stärks ytterlligare genom tydliga riktlinjer och förhållningsregler.  

 

Ordet empati framkommer som ett mycket viktigt ord gällande elevers sociala lärande i sin helhet men 

också i samlingsstunderna på skolan och i fritidshemmet. Det framkommer dock att de intervjuade har 

vissa svårigheter att veta just hur de ska gå till väga med att involvera empati i deras undervisning rent 

praktiskt. Att prata om ordets betydelse tillsammans med eleverna är ett vanligt tillvägagångssätt att 

lära eleverna vad empati är samt öka deras empatiska förmåga, men det visar sig också att de 

intervjuade saknar tillvägagångssätt att involvera empati i undervisningens praktiska delar samt att det 

behövs mer av empati i skolans undervisning och i synnerlighet de praktiska momenten. För att 

eleverna ska känna trygghet i gruppen är det viktigt att de har lärt sig innebörden av empati och respekt. 

Vad gäller empati menar fritidshemspersonalen i studien att det finns brister i förmågan att förmedla 

vad empati är i praktiska sammanhang. Saracho och Spodek (2007a) beskriver att eleverna utvecklar 

sitt sociala lärande oavlåtligen genom interaktion med andra och lär sig på så vis att deras eget 

uppförande också är betydelsefullt för gruppen. Med denna vetskap finns det möjligheter för 

fritidshemspersonalen att använda sig av samlingar på fritidshemmet för att just förmedla innebörden 

av empati och utföra praktiska övningar med empati som en grund. Det framkommer under 

fokusgruppsintervjuerna att empatisk förmåga handlar om att kunna anpassa sig till samhället, Saracho 

och Spodek (2007a) betonar också vikten av att eleverna ska fungera i ett demokratiskt samhälle idag 

med hjälp av vissa sociala färdigheter som barn utvecklar under deras uppväxt genom att de ser, rör 

och hör händelser runt omkring dem. I resultatet menar fritidshemspersonalen att eleverna bör få 

möjlighet att vistas utanför hemmet för att få en variation på vad de ser, rör och hör. De trycker hårt på 

vikten av att gå till fots till dessa platser om möjlighet finns istället för att åka bil, här lägger de 

intervjuade ansvaret på hemmet vilket kan bli svårt för fritidshemspersonalen att påverka. Det som 

fritidshemspersonalen kan göra är att besöka de närliggande platser som finns och anses vara passande 

för fritidshemmets grupp. När barnen får använda sina sinnen på olika platser med varierande innehåll 

utvecklar dem kunskap och färdigheter som de har behov av för att fungera i deras vardag (Saracho & 

Spodek, 2007b). Samlingen framkommer i resultatet som ett ypperligt tillfälle att samla barnen och prata 

om de olika händelserna som har skett och som kommer att ske för eleverna, och vidare kunna arbeta 

med att hantera de olika känslorna som uppkommer efter och före händelser. 

 

Kommunikationen kan ske på flera sätt under samlingen och på fritidshemmet. Det framkommer att, 

genom att de berörda pratar med varandra under samlingssituationerna utvecklar eleverna sitt verbala 

ordförråd oavlåtligen. De ger information till varandra verbalt och de använder bildstöd som ett 

komplement till kommunikationen. De intervjuade fritidshemspersonalen är eniga om, är att 

kommunikationen erhåller en stor del utav samlingen. De intervjuade är också medvetna om att det 

förekommer brister när det gäller kommunikationen hos eleverna. Precis som Dhyste (2001) beskriver 

så är det ett faktum att språket är det viktigaste redskapet för förmedling av kunskap i skolan. I 

samlingarna som de intervjuade relaterar till framkommer det att alla elever inte alltid kommer till tals, 

detta beror enligt fritidshemspersonalen på stora barngrupper som i sin tur resulterar i att alla inte blir 

sedda och att en viss otrygghet kan förekomma som leder till att eleverna inte vågar kommunicera. En 

grupp beskriver att de kontinuerligt använder sig av dramaliknande övningar under samlingen vilket 

för eleverna bidrar till att de utvecklar en grundtrygghet att våga kommunicera inför grupp. För att 
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kommunikationen ska fungera är det viktigt att eleverna känner trygghet och får lära sig hur de ska 

utöva empati och respekt för varandra. Inom kommunikationen är det även viktigt att eleverna får alla 

verktyg för att kunna sätta ord på sina känslor, idéer och tankar. Finns det hinder med denna färdighet 

blir även kommunikationen ett hinder för det sociala lärandet för dessa elever. Här är bildstöd ett bra 

verktyg att använda för både lärare och elever. Har elever svårt att med ord förklara olika saker eller 

känslor finns möjligheten att kunna använda bilder.  

 

För att fritidshemspersonalen ska kunna påverka elevernas verbala förmåga samt att kunna utveckla 

den menar de att demokrati är ett viktigt ämne på fritidshemmet. Att arbeta med demokrati är viktigt 

för det hjälper inte bara elevernas verbala förmåga det påverkar även känslan av delaktighet och 

inflytande. Det skapar en förståelse för att dem själva har en möjlighet att kunna påverka det som ska 

ske och som kommer att ske. Detta nämner även Haglund (2004) som beskriver att elever behöver 

uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor genom att involvera eleverna i form av diskussioner, 

argumentationer och förmågan att lyssna och på så vis skapas en förståelse för demokratiska beslut. 

Detta arbetssätt gör eleverna delaktiga i fritidshemmet vilket också Jonsson (2018) beskriver som en 

viktig del gällande det sociala lärandet. För att denna utveckling ska äga rum är det viktigt att ge 

eleverna ansvar över vissa aktiviteter eller sysslor vad gäller vardagen på fritidshemmet.  

 

Fritidshemspersonalen har en stor roll i att ansvara för att alla elever förstår och känner sig delaktiga 

och känner inflytande över innehållet i samlingen. Detta kommer inte eleverna att skapa själva utan 

detta behöver de ansvariga på fritidshemmet ansvara för. Socialt lärande på fritidshem är en stor del av 

allt som sker på fritidshemmet. Det pågår hela tiden socialiseringsprocesser där eleverna lär sig att 

interagera med andra elever och vuxna. Genom dessa processer lär sig eleverna att svara på andras 

förväntningar och ansvarsområden (Saracho & Spodek, 2007b). Detta är i linje med vad 

fritidshemslärarna beskriver då samtliga deltagare hävdar att var och en bör och ska ansvara för sig 

själv och för gruppen. Detta är viktigt att föra vidrare till eleverna och att medvetengöra de på vad det 

innebär i skolan och på fritiden. Spodek (2007a) menar att när eleverna blir medvetna om sin egen 

existens blir det också betydelsefullt för gruppen då eleverna utvecklas och klimatet blir godare. 

Fritidshemspersonalen beskriver även att detta arbete ska börja tidigt då de mindre eleverna lär sig fort 

och fritidshemspersonalen kan utveckla och stärka individerna allt efter som. Det är i linje med vad 

Ihrskog (2006) beskriver, att denna kunskap finns tidigt hos eleverna och det är bra att börja tidigt med 

att lära eleverna att ta eget ansvar. Genom att eleverna lär sig att ta eget ansvar blir även miljön på 

fritidshemmet mycket trevligare. Fritidshemslärarena beskriver sina tankar vad gäller ansvar. De menar 

att mycket av ansvaret ligger på dem som fritidshemspersonal. Dock vill de belysa att eleverna även 

dem bär ett stort ansvar. Både mot sig själva men även mot gruppen. 

 

Samlingen på fritidshemmet kan användas som ett forum där eleverna tar emot information och ge 

information. Samlingen och fritidshemmet är en arena för relationer och relationsskapande. Samlingen 

som redskap att tillexempel lösa konflikter som hänt på rasten är ett bra sätt då de inblandade får 

möjlighet på ett strukturerat sätt lösa de konflikter som uppstått. Då får de inblandade säga sin mening 

och sedan tillsammans komma fram till en lösning. Samlingarna skiljer sig lite efter ålder på eleverna 

ju äldre eleverna blir så liknar samlingarna mer informationsmöten där eleverna tar emot information 

om dagen mellan skola och fritidstid. Haglund (2004) beskriver att samlingen i skolan handlar mycket 

om fördelning av information och inte om lärande. Det essentiella lärandet anses vara skolans ansvar 

vilket betyder att samlingarna inte är lika strukturerade för de äldre eleverna än för de yngre.  

 

En tanke vad gäller socialt lärande på fritidshemmet är att en stor del av alla aktiviteter och händelser 

som sker är grundade i det sociala lärandet. Fritidshemmet ska hjälpa eleverna att hitta verktyg och 

vägar att ta vad gäller relationer och relationsskapande. Genom att vuxna visar respekt, empati och har 

en god kommunikation kommer även eleverna att se detta och göra som fritidshemspersonalen gör. 

Socialt lärande på fritidshemmet är med andra ord en grund för verksamheten. Genom att hela tiden 
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arbeta med det sociala lärandet kommer fritidshemmet att främja elevernas sociala förmågor. De 14 

personer som deltagit i denna studie har en sak gemensamt, de tyckte alla att dessa ord är mycket 

betydelsefulla i deras arbete med eleverna. De hade mycket intresseväckande och kloka tankar att 

diskutera om gällande dessa fyra ord. De diskuterade om dessa fyra ords betydelse för 

samlingssituationerna och för det sociala lärandet över lag. Det är tydligt att de som arbetar i 

fritidshemmen bär med sig vikten av dessa ord i sin undervisning, vare sig det är under samlingen eller 

ute i skogen med eleverna. 
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Slutsats 
Slutsatsen av denna studie är att fritidshemspersonalen i studien beskriver de fyra ord ur studiens 

teoretiska ramverk trygghet, empati, ansvar och kommunikation som en grund till att socialt lärande 

utvecklas på fritidshemmet. Dessa ord spelar en stor roll i samlingssituationerna och enligt 

fritidshemspersonalen ingår dessa ord i arbetet med samlingar på daglig basis. Genom delaktighet och 

inflytande har eleverna möjlighet att bestämma sin tid på fritidshemmet efter egna behov och intressen, 

detta resulterar i att demokrati lärs ut och att eleverna får ett stort inflytande i samlingssituationerna 

och verksamheten på fritidshemmet. Det beskrivs att dessa ord spelar stor roll för samlingen och hur 

den genomförs. Eleverna utvecklar sitt sociala lärande tillsammans och får möjlighet att testa sina 

sociala färdigheter i olika samlings situationer. Detta blir ett lärtillfälle för eleverna och en möjlighet till 

utveckling som är ett återkommande moment. Det har visat sig att fritidshemspersonalen menar att 

dessa ord har en betydande roll i arbetet med att främja elevernas sociala lärande på både på 

fritidshemmet och i samlingssituationerna. Att kommunicera under samlingen innebär inte enbart att 

eleverna pratar, det krävs en trygghet för att eleverna ska våga kommunicera i grupp och detta i sin tur 

innebär att eleverna har en empatisk förmåga att ta ett eget ansvar att lyssna på den som pratar under 

samlingen för att inte skada den trygghet som gruppen tillsammans med fritidshemspersonalen byggt 

upp för att alla ska få komma till tals. Finns allt detta finns även respekt bland eleverna. Detta har visat 

sig under fokusgruppsintervjuerna vara ett ständigt pågående arbete gällande det sociala lärandet. Den 

empatiska förmågan är något som hela tiden tränas på och i och med att den empatiska förmågan 

utvecklas då utvecklas också tryggheten och ansvarstagandet hos eleverna. Vi kan slutligen konstatera 

att det teoretiska ramverk som denna studie bygger på absolut kan ligga till grund för att främja det 

sociala lärandet under samlingsstunderna tillsammans med eleverna då orden kompletterar varandra. 

Fritidshemspersonalen beskriver att om en grupp har alla dessa färdigheter utvecklas eleverna inom 

det sociala lärandet vilket också kräver ett ledande engagemang hos fritidshemspersonalen. Finns dessa 

fyra ord som grund i samlingssituationerna hjälper det eleverna att utveckla sina sociala färdigheter 

både individuellt och i grupp.  

Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning inom det sociala lärandet på fritidshemmet kan ha fokus på hur 

fritidshemspersonalen ska vidareutveckla arbetet med den sociala utvecklingen hos eleverna. Många 

av de artiklar som har gåtts igenom har relaterat till samlingar och socialt lärande i de yngre åldrarna 

då forskning på de äldre åldrarna saknas. Ett annat viktigt fokus för fortsatt forskning är hur 

fritidshemspersonal ska arbeta med värdegrund och då syftar vi framför allt på empati då det har visat 

sig i denna studie att det finns svårigheter att undervisa eleverna i praktiska moment med syfte att 

utveckla den empatiska förmågan hos eleverna.    
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Bilagor  

Bilaga 1 - Underlag för fokusgruppsintervjuer 

Innan intervjun startar läser vi denna stimuli text:  

Denna studie utgår ifrån 4 ord kring socialt lärande. Vi vill ta reda på era motiv och reflektioner kring 

dessa ord i en samlingssituation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation 

   Empati   Ansvar 

 Trygghet 

Figur 3 Stimulikort - Ansvar Figur 4 Stimulikort - Empati 

Figur 3 Stimulikort - Kommunikation Figur 4 Stimulikort - Trygghet 



41 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej!  

Vi heter Josefina Nyberg och Lisa Sjöberg, vi är två studenter från Mittuniversitetets 

grundlärarutbildning i Sundsvall med inriktning mot fritidshem. Vi har precis påbörjat vårt 

examensarbete där vårt ämne är socialt lärande med inriktning på samlingens funktion i 

fritidshemmet. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring det sociala lärandet 

som sker under samlingstillfällena från ett pedagogperspektiv genom att intervjua pedagoger 

i grupp.  

Vi vill komma till er skola och möta dig och dina kollegor i en gruppintervju där ni fritt får 

diskutera er uppfattning om ämnet med hjälp av några intervjukort med betydande ord. Tiden 

för intervjutillfället beräknas ta ca 30 minuter, vi önskar att antalet deltagare är 3 eller fler.  

Vi som skriver är bosatta i olika kommuner, Härnösand och Stockholm så vi kommer att utföra 

våra intervjuer separat för att sedan träffas och bearbeta intervjumaterialet tillsammans. Vi 

önskar spela in gruppintervjuerna för att få en rättvis bild av intervjuerna när vi sedan ska 

skriva ner intervjumaterialet. Materialet kommer enbart att användas för detta ändamål och 

kommer efter nedskrivningen att raderas.  

Vår undersökning sker i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och om någon skulle vilja så kan ni när som helst avbryta intervjun och därmed 

ert deltagande. Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. materialet avidentifieras och 

vi kommer inte att använda vare sig enskilda personers eller skolans namn i undersökningen. Materialet 

kommer enbart att användas för detta ändamål.  

  

Tveka inte på att fråga oss om ni har frågor eller funderingar.  

  

Med Vänliga Hälsningar, Josefina Nyberg och Lisa Sjöberg  

  

Josefina Nyberg (jony1505@student.miun.se)  

Telefonnummer: 0705269101  

Lisa Sjöberg (lisj1402@student.miun.se)  

Telefonnummer: 0702907754  
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Bilaga 3 – Analysverktyg 

 

 

 

 

Figur 6 Analysverktyg för begreppet Kommunikation 

Figur 8 Analysverktyg för begreppet Empati Figur 7 Analysverktyg för begreppet Trygghet 

Figur 5 Analysverktyg för begreppet Ansvar 


