
K
ristin

a
 Jo

n
sso

n
SO

C
IA

LT LÄ
R

A
N

D
E I FR

ITID
SH

EM
M

ET - EN
 IN

TERV
JU

STU
D

IE M
ED

 FR
ITID

SH
EM

SP
ER

SO
N

A
L O

C
H

 FR
ITID

SH
EM

SR
EK

TO
R

ER                                                    2021

ISBN 978-91-7485-501-2 
ISSN 1651-4238

Address: P.O. Box 883, SE-721 23 Västerås. Sweden
Address: P.O. Box 325, SE-631 05 Eskilstuna. Sweden
E-mail: info@mdh.se  Web: www.mdh.se

Socialt lärande i fritidshemmet -

En intervjustudie med fritidshemspersonal 
och fritidshemsrektorer

Kristina Jonsson

Mälardalen University Doctoral Dissertation 332

MÄLARDALEN STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 

Editorial board:

Research Council of Educational Sciences at  Mälardalen University 

39. Eva Ärlemalm-Hagsér & Marie Öhman (red.) (2018). Högskolepedagogisk utveckling i teori och
praktik. Refereegranskad forskningspublikation. ISBN 978-91-7485-341-4

40. Pernilla Kallberg (2018). Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från 
förskoleklass till årskurs 1. Doktorsavhandling (Didaktik). ISBN 978-91-7485-407-7

41. Christa Roux Sparreskog (2018). ”Välkommen till 3a!” - En etnografisk fallstudie om
språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum. Licentiatuppsats 
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-406-0

42. Pernilla Sundqvist (2019). Förskolans teknikundervisning: vad och hur? Doktorsavhandling
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-423-7

43. Hanna Simola (2019). Styrning som stöttning – En etnografisk fallstudie om en högstadielärares 
didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling. Licentiatuppsats 
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-437-4

44. Daniel Brehmer (2019). Support for mathematics teachers’ change - Examining catalysts for 
teacher learning and role of the teacher in professional development programmes. Doctoral
dissertation (Didaktik). ISBN 978-91-7485-442-8

45. Anna Ehrlin & Ulrika Jepson Wigg (red.) (2020). Social hållbarhet i utbildning – ett begrepp 
under formation. Refereegranskad forskningspublikation. ISBN 978-91-7485-459-6

46. Anna-Lena Andersson (2020). Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning - Lärares och föräldrars perspektiv. Doktorsavhandling (Didaktik). ISBN 
978-91-7485-471-8

47. Tuula Vuorinen (2020). Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens – samverkan i
förskolan. Doktorsavhandling (Didaktik). ISBN: 978-91-7485-481-7

48. Kristina Jonsson (2021). Socialt lärande i fritidshemmet – En intervjustudie med
fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer. Doktorsavhandling (Didaktik). ISBN: 978-91-7485-
501-2

Mälardalen Studies in Educational Sciences is a series of doctoral dissertations, 
licentiate theses and peer-reviewed research publications. 



Mälardalen University Press Dissertations
No. 332

Mälardalen Studies in Educational Sciences
No. 48

SOCIALT LÄRANDE I FRITIDSHEMMET
EN INTERVJUSTUDIE MED FRITIDSHEMSPERSONAL OCH FRITIDSHEMSREKTORER

Kristina Jonsson

2021

School of Education, Culture and Communication

Mälardalen University Press Dissertations
 No. 332

Mälardalen Studies in Educational Sciences
No. 48

SOCIALT LÄRANDE I FRITIDSHEMMET
EN INTERVJUSTUDIE MED FRITIDSHEMSPERSONAL OCH FRITIDSHEMSREKTORER

Kristina Jonsson

2021

School of Education, Culture and Communication

1



Copyright © Kristina Jonsson, 2021 
Omslagsbild: Tina Jonsson
ISBN 978-91-7485-501-2
ISSN 1651-4238
Printed by E-Print AB, Stockholm, Sweden

Copyright © Kristina Jonsson, 2021 
Omslagsbild: Tina Jonsson
ISBN 978-91-7485-501-2
ISSN 1651-4238
Printed by E-Print AB, Stockholm, Sweden

2



Mälardalen University Press Dissertations 
No. 332

Mälardalen Studies in Educational Sciences
No. 48

SOCIALT LÄRANDE I FRITIDSHEMMET
EN INTERVJUSTUDIE MED FRITIDSHEMSPERSONAL OCH FRITIDSHEMSREKTORER

Kristina Jonsson

Akademisk avhandling

som för avläggande av filosofie doktorsexamen i didaktik vid Akademin för
utbildning, kultur och kommunikation kommer att offentligen försvaras fredagen

den 23 april 2021, 13.15 i Delta + digitalt via Zoom, Mälardalens högskola, Västerås.

Fakultetsopponent: Professor Jan Gustafsson-Nyckel, Högskolan i Väst

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Mälardalen University Press Dissertations 
No. 332

Mälardalen Studies in Educational Sciences
No. 48

SOCIALT LÄRANDE I FRITIDSHEMMET
EN INTERVJUSTUDIE MED FRITIDSHEMSPERSONAL OCH FRITIDSHEMSREKTORER

Kristina Jonsson

Akademisk avhandling

som för avläggande av filosofie doktorsexamen i didaktik vid Akademin för
utbildning, kultur och kommunikation kommer att offentligen försvaras fredagen

den 23 april 2021, 13.15 i Delta + digitalt via Zoom, Mälardalens högskola, Västerås.

Fakultetsopponent: Professor Jan Gustafsson-Nyckel, Högskolan i Väst

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

33



Abstract
The overall aim of this thesis is to investigate social learning in the Swedish school-age educare (SAEC), 
based on the descriptions of the SAEC staff and SAEC principals. The results are based on two sub-
studies. Sub-study 1 was conducted with SAEC staff, with a total of 21 persons divided into four groups.
This sub-study sought answers to what knowledge and abilities the SAEC staff consider to be important
for pupils in their work with social learning in the SAEC, and what appears to be significant in the work
to promote pupils’ social learning. In the second sub-study, the focus is on the principals’ descriptions. 
Initially, seven principals in the SAEC for the early years were interviewed individually. Thereafter, six 
of them participated in a series of group interviews. This sub-study aimed to answer the questions of 
what characterises social learning in the SAEC in the principals’ descriptions, and what vision for social
learning in the SAEC, is expressed by the principals.

The data were analysed abductively, using Bronfenbrenner’s bioecological system theory. The analysis 
highlights the factors that impact the work in the SAEC and how they interact. The theory thereby 
contributes to an understanding of what affects the work of social learning in the SAEC. This enables 
a didactic understanding of the SAEC’s activities, and how social learning for pupils is enabled in the 
SAEC, based on what is expressed by the SAEC staff and the principals.

The results show that both the SAEC staff and the SAEC principals have a pupil-centred view of social 
learning. However, their views differ somewhat, since the SAEC staff mainly describe social learning 
from the point of view of daily SAEC activities, while the principals have a wider perspective. They 
describe the work of social learning as a part of a societal assignment. The SAEC activities are influenced
by both close and distant factors concerning leading, planning for, and conducting the activities. Some 
of them have didactic consequences, which can affect how social learning is facilitated for the pupils. 
Furthermore, visions for social learning are shown in terms of the SAEC and the compulsory school as 
being one unit, with a teaching culture as the basis of the work. This shows that social learning should be
considered as an area for education, which points out the importance of consciously reflected activities 
in the SAEC. Collegial discussions can be important for this, not just for the SAEC staff, but also for the
principals leading the SAEC.
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Förord 

Så kom den till slut, dagen för att skriva de sista orden i min dok-

torsavhandling. Forskarutbildningen har nått sin ände och även om 

det i skrivande stund fortfarande återstår några moment – inte desto 

mindre viktiga – är det dags att sätta punkt.  

Avhandlingsskrivandet, som tog vid direkt efter avslutad licenti-

atuppsats, har varit en svindlande resa: lärorik, omtumlande och bit-

vis betungande bortom begriplighet (det kan till och med göra fy-

siskt ont att tänka, när man har tänkt tillräckligt länge och intensivt,

det vet jag nu). Men att skriva en avhandling är inte enkom ett skri-

vande, utan snarare en väv av aktiviteter som hänger samman genom

en process av tänkande och skrivande; forskarutbildningskurser, 

doktorandträffar, handledningssamtal, litteraturläsning, datain-

samling och så förstås ynnesten i att få fördjupa sig fullkomligt i det

som intresserar allra mest. För allt detta är jag mycket tacksam och

lyckligtvis har processen inte skett på egen hand och i ensamhet,

utan med en rad kloka och inspirerande människor, som alla härmed

tillägnas ett stort tack genom devisen ingen nämnd, ingen glömd. 

Därmed inte nog sagt, eftersom några personer i det följande får lite 

extra ljus och uppmärksamhet. 

Mitt första varma tack ger jag till mina handledare: professor

Anette Sandberg, Mälardalens högskola, som har varit min huvud-

handledare, samt docent Anne Lillvist, Örebro universitet, och uni-

versitetslektor Martina Norling, Örebro universitet, som har varit bi-

trädande handledare. Ni har alla outtröttligt uppmuntrat och utmanat

mig, vilket i allra högsta grad har bidragit till att jag har tagit mig 

framåt, inte bara i stunder av motgång utan genom hela arbetet och 

även när vägen har synts rak.

Ett varmt tack också till professor Maria Hjalmarsson, Karlstad 

universitet, samt professor Anna Ehrlin, Mälardalens högskola, och

docent Louise Sund, Mälardalens högskola, för läsning och kon-

struktiv respons på mitt avhandlingsmanus vid slutseminariet. 
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1 Inledning 

Denna avhandlingsstudie genomförs inom forskarutbildningsämnet didaktik

med utgångspunkt i fritidshemmet för elever i de tidiga skolåren (F-3). Forsk-

ningsintresset riktas mot fritidshemspersonals och fritidshemsrektorers per-

spektiv på socialt lärande och arbetet med socialt lärande i fritidshemmet. Att 

undersöka socialt lärande i fritidshemmet är motiverat utifrån att elevers soci-

ala lärande har betydelse, både för deras välbefinnande här och nu och i rela-

tion till lärande ur ett livslångt perspektiv (Persson, 2015). Tallberg Broman,

Vallberg Roth, Palla och Persson (2015) betonar pedagogiska relationer mel-

lan barn och personal i förskolan som särskilt betydelsefulla för lärande och 

socio-emotionell utveckling. Vad som också har betydelse i detta är persona-

lens didaktiska medvetenhet och det förhållningssätt som råder mellan perso-

nal. För det senare har ledningen stor betydelse och Tallberg Broman m.fl. 

(2015) betonar vikten av att ledningen ger stöd för att skapa en gemensam

hållning och förståelse för uppdraget. 

Fritidshemmet är en del av det svenska utbildningssystemet och bidrar, ge-

nom sitt uppdrag, till att sammanlänka elevers lärande och kunskapsutveck-

ling med elevers fritid och återhämtning. Fritidshemsverksamheten grundas i 

nationella styrdokument och baserades fram till 2016 på läroplanens inledande

kapitel, vars fokus är skolans värdegrund, mål och riktlinjer. Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderades under år

2016. Genom revideringen utökades läroplanen med ett eget kapitel för fri-

tidshemmet (Skolverket, 2016a), där fritidshemsverksamhetens syfte förtydli-

gades, samt kompletterades med ett centralt innehåll för verksamheten. Vidare 

förändrades formuleringen att bedriva verksamhet till att benämnas med be-

greppet undervisning. Demokratiska principer och arbetssätt betonas, liksom

elevers samarbets- och samspelsförmåga, som framhålls genom en uttryckt 

möjlighet för eleven att utveckla förmågan att skapa och upprätthålla goda

relationer. Likaså understryks ett empatiskt förhållningssätt som eftersträ-

vansvärt. Precis som i tidigare versioner anges gruppens gemensamma trygg-

het som utgångpunkt i arbetet.  

I uppdraget betonas elevens känsla av grupptillhörighet tillsammans med 

förmågan att skapa och upprätthålla goda kamratrelationer, likväl som att var
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och en ska ha tillit till sin förmåga (Skolverket, 2019). I det arbetet är elev-

gruppen och elevernas sociala lärande centralt, och socialt lärande förstås som

sammanhängande med vars och ens självkännedom och självkänsla. Genom 

läroplanen förstås socialt lärande även som en del av elevens relationella lä-

rande, vilket kan betraktas med hänsyn till vänner och vänskapande. Lund-

ström (2020) belyser högstadieelevers skapande av vänskapsrelationer som ett

hårt arbete och påtalar att ansvaret för vänskap inte sällan läggs på eleven

själv. Socialt lärande är en utmaning för elever och även i senare åldrar behövs

stöttning, vilket indikerar vikten av att tidigt grundlägga elevers relationella 

förmågor och ytterligare motiverar att undersöka arbetet med yngre elevers 

sociala lärande

Under avhandlingsarbetets gång har frågan om det är möjligt eller ens rim-

ligt att undersöka det sociala lärandet varit ständigt återkommande i tankarna.

Det är på ett sätt ett tvetydigt begrepp, genom att det är så nära knutet till den

enskilda individen och individens beteende. Att säga att någon behöver lära 

socialt kan tolkas som detsamma som att hävda någons avsaknad av tillräcklig 

social kunskap (Stolz & Biesta, 2018). Det synliggör inte bara de förvänt-

ningar som finns i kontexten, utan det visar också att anpassningen till de nor-

mer som finns vad gäller socialt samspel inte fungerar som förväntat. Det gör

att socialt lärande kan vara ett känsligt ämne att samtala om.  

Elevers sociala lärande är å ena sidan något som tar utgångspunkt i en nor-

mativ bild av hur en människa ska vara för att passa in, vilket väcker frågor

om huruvida det är etiskt, eller inte, att göra det sociala till studieobjekt. Å 

andra sidan är socialt lärande, och frågan om att passa in, omvänt en fråga om

varje människas rätt att förstå sin omvärld, för att på så vis kunna delta aktivt 

i det omgivande samhället. Ur det perspektivet blir socialt lärande snarare en 

fråga om möjlig delaktighet, än ett särskiljande med utgångspunkt i att något

fattas hos någon. Det blir en fråga om att skapa plats och engagemang i ett

demokratiskt samhälle, tillika en fråga om en gemensam, hållbar framtid. Där-

för är socialt lärande nödvändigt att tala om i arbetet med att vägleda elever i 

deras roll i tillvaron. Detta tydliggör även att ansvaret inte ligger på eleverna, 

utan på de vuxna i fritidshemmet, som i sitt uppdrag har att vägleda och un-

dervisa. 

I fritidshemmet är arbetet med både gruppens gemensamma och elevens 

individuella lärande en förutsättning för verksamheten. Grupper av elever vis-

tas på gemensamma ytor och deltar i aktiviteter som är mer eller mindre ge-

mensamma. Även om eleverna ska ges möjlighet att enskilt dra sig tillbaka,

för återhämtning och vila, är det en verksamhet som baseras på gruppgemen-

samhet. Därför hamnar också socialt samspel, relationer och anpassning till

gemensamma regler i fokus. Fritidshemspersonalens arbete innefattar elevers 

sociala lärande, vilket ytterligare kan förstås enligt Kallberg (2018) som un-

dersöker arbetet med elevers sociala relationer i övergångar. Hon belyser att

normer för samspel och interaktion behövs för att vardagen ska fungera. I detta
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betonar Kallberg (a.a.) att samsyn mellan lärare kan gynna undervisningsmil-

jön, vilket i sin tur fungerar främjande för elevers lärande. Fritidshemmet är

en undervisningsmiljö, både med utgångspunkt i styrdokumentens formule-

ringar och utifrån fritidshemmet som en del av utbildningssystemet. Att un-

dersöka socialt lärande i fritidshemmet kan också bidra till likvärdighet mellan

fritidshemsverksamheter, vilket är ett övergripande mål för utbildningssyste-

met (Persson, 2015). Detta synliggör vikten av att skapa en samsyn kring vad 

socialt lärande i fritidshemmet är och kan eller bör vara, liksom vikten av att 

studera de grunder på vilka arbetet med socialt lärande i fritidshemmet vilar. 

Med utgångspunkt i ovanstående är undersökningsintresset vuxnas be-

skrivningar av socialt lärande i fritidshemmet; fritidshemspersonal, vars di-

daktiska val och ställningstaganden formar arbetet i fritidshemmet; rektorer, 

vilka leder fritidshemspersonalen i arbetet i fritidshemmet och har det yttersta 

ansvaret för fritidshemsverksamheten. Ett av avhandlingens bidrag är en för-

djupad kunskap om vad socialt lärande kan innebära inom ramarna för fritids-

hemmets verksamhet.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka socialt lärande i fritids-

hemmets kontext, utifrån hur det beskrivs av fritidshemspersonal och fritids-

hemsrektorer. Ovanstående undersöks genom två delstudier. 

Delstudie 1 omfattar licentiatuppsatsen, med ett externt granskat antologi-

kapitel (I) och en vetenskaplig artikel (II) samt kappa, och syftar till att bidra 

med kunskap om fritidshemspersonals perspektiv på sitt arbete med socialt

lärande. Delstudie 2 omfattar två vetenskapliga artiklar (III och IV) och syftar

till att undersöka rektorers perspektiv på arbetet med socialt lärande i fritids-

hemmet. Kunskapsbidraget av de båda delstudierna diskuteras fördjupat i dok-

torsavhandlingens kappa.  

Forskningsfrågorna för respektive publikationer är följande:

• Vilka kunskaper och förmågor betraktar fritidshemspersonal som be-

tydelsefulla i sitt arbete med socialt lärande i fritidshemmet? (I)

• Vad framträder som betydelsefullt i arbetet med elevers sociala lä-

rande? (II) 

• Vad karaktäriserar socialt lärande i fritidshemmet utifrån rektorers be-

skrivningar? (III)

• Vilka visioner om socialt lärande i fritidshemmet kommer till uttryck

i rektorers beskrivningar? (IV)
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1.1.1 Avgränsning 

I de båda delstudierna (1 & 2) har en avgränsning gjorts till fritidshemmet för 

de tidiga åldrarna, det vill säga fritidshem för i elever i år F-3 i åldern 6–9 år. 

Följaktligen riktas intresset, utifrån forskningsfrågorna, mot fritidshemsperso-

nal i grundskolans år F-3, samt mot rektorer för grundskolor i år F-3.

1.2 Didaktik 

Avhandlingsstudien genomförs inom ramen för forskarutbildningsämnet di-

daktik. Området didaktik innefattar olika aspekter av undervisning, såväl 

funktionella delar av utbildning och lärande som samhällelig bildning av män-

niskor (Selander, 2007). Didaktik kan också beskrivas som konsten att under-

visa, vilket alltid på något sätt har syftet att utveckla någons kunskap om sig 

själv eller den fysiska eller sociala omvärlden (Selander, 2017; Wahlström, 

2019). För didaktik som vetenskaplig disciplin finns en uppdelning mellan

allmän didaktik och ämnesdidaktik (Bengtsson, 1997; Brante, 2016). Det se-

nare beskrivs av Bengtsson (1997) som ett samlingsnamn för utmaningar och

didaktiska frågor som rör undervisning i särskilda ämnen. Allmändidaktik för-

klaras i stället som ett samlingsnamn för didaktiska problemställningar som är 

mer övergripande och generella. Med utgångspunkt i kunskaps- och forsk-

ningsfältet fritidshem och med fokus på arbetet med socialt lärande har av-

handlingen en allmändidaktisk inriktning. 

Brante (2016) framställer allmändidaktik som en kunskap om agerande re-

laterat till olika undervisningssituationer, baserat på de förutsättningar som

råder. Undervisning är i fokus, men ur andra aspekter än de ämnesrelaterade,

så som människan i samhället och frågor av filosofisk eller moralisk karaktär. 

Likaså innefattar allmändidaktiken lärarens användande av kunskaper om hur 

sociala och kulturella aspekter möjliggör eller begränsar för en individ. Enligt

von Oettingen (2018) innefattar allmändidaktiken lärarens ansvar att vägleda

eleven till självständighet, i förhållande till både sig själv och omvärlden. Det 

innebär inget ämnesanknutet rätt eller fel, utan läraren vägleder eleven, i ett

gemensamt utforskande, mot egna ställningstaganden. 

Fritidshemmets didaktik beskrivs ibland som svår att definiera, vilket Pihl-

gren (2011) förklarar baserat på att verksamheten formats av olika pedago-

giska traditioner med liknande arbetssätt, som samtidigt skiljer sig åt didak-

tiskt. De två pedagogiska traditioner som fritidshemsdidaktiken, enligt Pihl-

gren (a.a.), har påverkats av är dels den Fröbelska med koppling till förskolans 

pedagogik, i vilken den vuxna har en stöttande funktion. Där är relationen i 

huvudfokus och den vuxna fungerar som en förebild genom att kontinuerligt 

visa rätt handlande. Dels har fritidshemmets didaktik påverkats av progressiv 

reformpedagogik, vars syfte är att åstadkomma ett demokratiskt samhälle, ge-

nom det förhållningssätt som eleven förväntas tillägna sig. Utgångspunkten 

20 

1.1.1 Avgränsning 

I de båda delstudierna (1 & 2) har en avgränsning gjorts till fritidshemmet för 

de tidiga åldrarna, det vill säga fritidshem för i elever i år F-3 i åldern 6–9 år. 

Följaktligen riktas intresset, utifrån forskningsfrågorna, mot fritidshemsperso-

nal i grundskolans år F-3, samt mot rektorer för grundskolor i år F-3.

1.2 Didaktik 

Avhandlingsstudien genomförs inom ramen för forskarutbildningsämnet di-

daktik. Området didaktik innefattar olika aspekter av undervisning, såväl 

funktionella delar av utbildning och lärande som samhällelig bildning av män-

niskor (Selander, 2007). Didaktik kan också beskrivas som konsten att under-

visa, vilket alltid på något sätt har syftet att utveckla någons kunskap om sig 

själv eller den fysiska eller sociala omvärlden (Selander, 2017; Wahlström, 

2019). För didaktik som vetenskaplig disciplin finns en uppdelning mellan

allmän didaktik och ämnesdidaktik (Bengtsson, 1997; Brante, 2016). Det se-

nare beskrivs av Bengtsson (1997) som ett samlingsnamn för utmaningar och

didaktiska frågor som rör undervisning i särskilda ämnen. Allmändidaktik för-

klaras i stället som ett samlingsnamn för didaktiska problemställningar som är 

mer övergripande och generella. Med utgångspunkt i kunskaps- och forsk-

ningsfältet fritidshem och med fokus på arbetet med socialt lärande har av-

handlingen en allmändidaktisk inriktning. 

Brante (2016) framställer allmändidaktik som en kunskap om agerande re-

laterat till olika undervisningssituationer, baserat på de förutsättningar som

råder. Undervisning är i fokus, men ur andra aspekter än de ämnesrelaterade,

så som människan i samhället och frågor av filosofisk eller moralisk karaktär. 

Likaså innefattar allmändidaktiken lärarens användande av kunskaper om hur 

sociala och kulturella aspekter möjliggör eller begränsar för en individ. Enligt

von Oettingen (2018) innefattar allmändidaktiken lärarens ansvar att vägleda

eleven till självständighet, i förhållande till både sig själv och omvärlden. Det 

innebär inget ämnesanknutet rätt eller fel, utan läraren vägleder eleven, i ett

gemensamt utforskande, mot egna ställningstaganden. 

Fritidshemmets didaktik beskrivs ibland som svår att definiera, vilket Pihl-

gren (2011) förklarar baserat på att verksamheten formats av olika pedago-

giska traditioner med liknande arbetssätt, som samtidigt skiljer sig åt didak-

tiskt. De två pedagogiska traditioner som fritidshemsdidaktiken, enligt Pihl-

gren (a.a.), har påverkats av är dels den Fröbelska med koppling till förskolans 

pedagogik, i vilken den vuxna har en stöttande funktion. Där är relationen i 

huvudfokus och den vuxna fungerar som en förebild genom att kontinuerligt 

visa rätt handlande. Dels har fritidshemmets didaktik påverkats av progressiv 

reformpedagogik, vars syfte är att åstadkomma ett demokratiskt samhälle, ge-

nom det förhållningssätt som eleven förväntas tillägna sig. Utgångspunkten 

20



21 

tas i gruppen, som betraktas som ett samhälle i mindre format, och elevernas

eget intresse är en drivkraft för deras lärande. De båda traditionerna har både

likheter och skillnader, exempelvis liknar de varandra genom tilltron till ele-

ven som kapabel att lära. I Fröbeltraditionen understryks emellertid lärarens

roll som förebild, medan den progressiva traditionens lärarroll framhäver en 

utmanare, som ställer frågor för att stimulera elevens egen motivation. I båda 

traditionerna anses miljön vara betydelsefull, men den Fröbelska synen på

miljö framhåller en lugnare omgivning som stöd för utveckling, medan den

progressiva förordar en föränderlig, experimentell kontext som utgångspunkt 

för eget utforskande. De båda traditionerna ger distinkta skillnader i synen på

hur lärande går till, vilket Pihlgren (a.a.) förklarar förenklat som å ena sidan 

att barnet lär eftersom det mognar (Fröbelsk tradition) och å andra sidan att 

barnet mognar eftersom det lär sig (progressiv tradition). Även om båda tra-

ditionerna har för avsikt att eleven ska tillägna sig ett förhållningssätt, kan

lärarens roll i den Fröbelska traditionen betraktas som mer tillbakadragen och

mindre styrande, vad gäller såväl process som förväntat resultat. I den pro-

gressiva traditionen däremot, tar läraren en mer framträdande roll i att stödja 

processen, alternativt med att fastställa resultatet eller att introducera ny kun-

skap för eleven, vilket betonas som en didaktisk skillnad i lärarens intentioner. 

I styrdokument (Skolverket, 2019; SFS 2010:800) betraktas grundskola 

och fritidshem som en helhet för elevers lärande och utveckling. Det fordrar, 

enligt Pihlgren (2011), att de båda verksamheterna samarbetar, vilket ställer 

krav på att fritidshemmets didaktiska roll definieras, något som Pihlgren (a.a.)

menar försvåras om de båda verksamheterna sätts i motsatsförhållande till 

varandra. Sedan 2016 definieras även arbetet i fritidshemmet som undervis-

ning (Skolverket, 2016a), vilket är ytterligare en anledning att definiera den

didaktiska rollen för fritidshemmet.  

Fritidshemmets didaktik realiseras i fritidshemmets specifika kontext, som

enligt Klerfelt & Haglund (2014a) kännetecknas av ett kontinuerligt flöde av 

människor och aktiviteter och tar utgångpunkt i elevernas egna intressen och

perspektiv. Det är det vardagliga i fritidshemmets verksamhet och lyfts fram

av Rohlin (2017) som grunden för ett informellt lärande. Det kan också rela-

teras till Boström och Berg (2018), som belyser att fritidshemmets didaktik i 

huvudsak kommit att handla om att strukturera och organisera var eleverna

ska vara någonstans, i stället för att ha innehållsfokus. Den mest framträdande

implementeringsstrategi som Boström och Berg ser i resultatet av sin studie

relateras till ledarskapsstruktur och att fritidshemspersonalen leder verksam-

heten och eleverna både strukturerat och övervakande. De finner att verksam-

heten verkar vara styrd, reglerad och ordnad efter de praktiska villkoren 

(strukturella förutsättningar) vilket medför en nödvändighet av flexibilitet i 

fritidshemspersonalens arbetssätt och ledarskap. 

Fritidshemmets didaktik kan även förklaras i termer av informellt och for-

mellt lärande, vilka ofta uttrycks som motsatser till varandra. Pihlgren (2011)
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skriver fram ett informellt lärande beträffande fritidshemmets didaktik. Hon

argumenterar samtidigt för att grundskola och fritidshem behöver göra en ge-

mensam analys kring det lärande som förväntas och att därefter, med utgångs-

punkt i verksamheternas förutsättningar, göra en gemensam didaktisk plane-

ring. Den didaktiska diskussionen kring gemensamma lärandemål menar Pihl-

gren gynnar fritidshemmets möjligheter att mer fördelaktigt använda infor-

mellt och processorienterat lärande. Orwehag (2020) framhåller

fritidshemmets särskilda miljö av social och kontextuell praktik som utmär-

kande för fritidshemmet. Likt Pihlgren (a.a.) belyser Orwehag (a.a.) att fritids-

hemmets praktik domineras av informellt lärande, som ofta sätts i kontrast till

ett formellt lärande i grundskolan, vilket är mer formaliserat och fokuserat på 

bedömning av kunskaper. Orwehag (a.a.) framhåller att kunskaper i fritids-

hemmets verksamhet innefattar att lära sig om kamratrelationer, samarbete, 

samt om att delta och ha inflytande i verksamheten, vilket är kunskaper som 

inte kan eller kommer att mätas.

Löfdahl, Saar och Hjalmarsson (2011) framhåller i stället personalens för-

hållningssätt som utgångspunkt för en möjlig didaktik för fritidshemmet. I 

denna belyser de att ett gemensamt utforskande kan bidra till att elever och 

personal tillsammans kan uppnå lärande och utveckling. Löfdahl m.fl. fram-

håller att det finns en förståelse av fritidshemmet som en dikotomi, vilken be-

höver utmanas, genom att både bevara och förnya den traditionella verksam-

heten. I stället för att betrakta fritidshemmets verksamhet utifrån en spänning

mellan fritidspedagogernas struktur och elevernas eget utforskande, eller som

en skillnad mellan formellt och informellt lärande, menar Löfdahl m.fl. att

fritidshemsverksamhetens didaktik behöver vara formulerad med dessa som

en enhet. På liknande sätt betonar Saar (2014) att det inte är någon skillnad för 

elever, om lärandet sker formellt eller informellt eller socialt eller kognitivt, 

utan att skillnaden skapas genom föreskrifter och i praktiken. Det i sin tur är 

vad som bidrar till gränser mellan det ena och det andra. Marknadsanpass-

ningen av utbildning anses också bidragande till att skapa både en dualism och

en hierarki mellan det som betraktas som det formella lärandet i skolan, där

kunskapsmätning är centralt, och det informella lärandet i fritidshemmet, ofta

beskrivet som socialt och som ett komplement till skolan. Saar (a.a.) menar 

emellertid att förståelsen för lärande som en helhet kan åstadkommas genom

att betrakta fritidshemspersonalens förhållningssätt som fritidshemmets di-

daktik. Genom ett aktivt deltagande i elevernas aktiviteter kan fritidshemsper-

sonalen bidra till elevernas faktiska inflytande, likväl som till att skapa ett ge-

mensamt lärande för såväl elever som för sig själva. På så vis hävdar Saar

(a.a.) att gränser kan suddas ut och att det akademiska och kognitiva lärandet 

i stället sammanförs med det sociala lärandet. Fritidshemspersonalens förhåll-

ningsätt kan på så vis bidra till att skapa en helhet av informellt och formellt

lärande genom begreppet lärande, i vilket elevers sociala lärande är en del.  
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Med utgångspunkt i fritidshemspersonalens förhållningssätt kan fritids-

hemsdidaktik även förstås enligt Hallström, Jansson, Simonsson och Gyberg 

(2018), vars definition av fritidshemsdidaktik innefattar att ta vara på styrkan 

i att både formella och informella lärandesituationer kan användas i undervis-

ningen. Hallström m.fl. (a.a.) synliggör fritidshemmets didaktiska utgångs-

punkter som både skapandet av förutsättningar för styrdokumentens lärande-

uppdrag och uppfyllandet av det socialpedagogiska uppdraget. Genom fritids-

hemspersonalens förhållningssätt och deltagande i elevernas aktiviteter (Saar, 

a.a.) skulle olika lärandesituationer kunna uppmärksammas och tas tillvara 

(Hallström m.fl., a.a.). Det erfordrar samtidigt att fritidshemspersonalen är 

flexibel vad gäller didaktiskt fokus (Pihlgren, 2017). Behovet av flexibilitet 

tydliggörs även genom uppdragets mångsidighet, som av Holmberg (2018) 

beskrivs som fritidshemspersonalens uppgift att fostra, stötta och guida elever

i deras demokratiska utveckling. 

I avhandlingen relateras deltagarnas perspektiv på arbetet med socialt lä-

rande enligt ovan, samt hur detta hänger samman med de olika val som sägs

realiseras i undervisningen i fritidshemmet. Didaktik i relation till socialt lä-

rande kan på så vis förstås som det förhållningssätt som kommer till uttryck i 

deltagarnas beskrivningar, hur de strukturella förutsättningarna förklaras eller

hur de beskriver socialt lärande. De val som kommer till uttryck angående

verksamhetens genomförande får då innebörden av didaktiska val och arbetet

med socialt lärande kan betraktas med utgångspunkt i de didaktiska frågorna

vad, hur, varför, när, var och för vem. Frågorna integreras till en helhet genom 

allmändidaktiken (Bengtsson, 1997) och ligger till grund för det sociala lä-

rande som möjliggörs i fritidshemmet. I avhandlingen synliggörs detta ur del-

tagarnas perspektiv. 

1.3 Disposition 

Avhandlingen disponeras enligt följande: i kapitel två presenteras studiens

bakgrund, vilken tar sin utgångspunkt i fritidshemmets historia och uppdrag i

Sverige. Där beskrivs också nationella granskningar av fritidshem. Därefter

ges en bild av fritidshem i Norden, Europa och världen. Kapitel tre består av 

tidigare forskning om socialt lärande och tidigare forskning om fritidshems-

verksamheter. Kapitlet belyser också forskning relaterad till rektor och fritids-

hemmets ledning. I kapitel fyra presenteras avhandlingsstudiens teoretiska ut-

gångspunkter, följt av kapitel fem, där studiens metodologiska val presenteras, 

samt där studiens tillförlitlighet och etiska aspekter behandlas. Därefter, i ka-

pitel sex, redovisas det samlade resultatet och analyserna för de båda delstu-

dierna (publikation I-IV). I kapitel sju följer resultatdiskussion och metoddis-

kussion. Avslutningsvis presenteras en metodologisk reflektion, samt studiens

didaktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras en bakgrund för avhandlingen, vilken inleds med en

historisk tillbakablick över fritidshemmet i Sverige. Sedan presenteras fritids-

hemmets uppdrag med utgångspunkt i styrdokumenten och ett kort nedslag i 

de granskningar som fritidshemmet genomgått under det senaste decenniet. 

Kapitlet avslutas med en utblick på fritidshemsverksamheter i Norden, Europa 

och andra delar av världen.

2.1 Fritidshemmet i Sverige

I avhandlingen är socialt lärande i fritidshemmet för elever i åldern 6–9 år i 

fokus, vilket innebär fritidshemmet för elever i grundskolans tidiga åldrar. I 

detta avsnitt ges en kort historisk tillbakablick på det svenska fritidshemmet. 

De första fritidshemmen hade i uppgift att komplettera hemmen, med att 

ge omsorg och tillsyn till barn vars föräldrar förvärvsarbetade. Dessa grunda-

des redan under 1800-talets slut till följd av att fler kvinnor gick ut i förvärvs-

arbete (Rohlin, 2000), vilket också minskade tiden för familjens roll som fost-

rare och omhändertagare. De tidiga fritidshemmen var främst belägna i stor-

stadsområdena, ofta i närheten av skolor. De kallades arbetsstugor och hade i 

syfte att sysselsätta barn i åldrarna 7–14 år, vilka ansågs kunna utgöra en social

risk (Pihlgren & Rohlin, 2011; Rohlin, 2000). Genom sysselsättning förvän-

tades barnen dels hindras från att driva omkring i staden, dels förberedas för 

arbetsuppgifter, som så småningom också skulle kunna bidra till att ge dem

en plats på arbetsmarknaden. Den arbetslivsförberedande tanken tonades 

emellertid ner och under 1930-talet fick fritidshemsverksamheten en mer åter-

hämtande avsikt. Namnet ändrades till eftermiddagshem och verksamheten

kom att ta större hänsyn till att barn behövde vila och återhämtning efter en 

skoldag (Rohlin, 2000). Verksamheten grundades i psykologiska och pedago-

giska teorier, med uppfattningen om att passa in barn i samhällets sociala ord-

ning, samt att också skydda dem från att bli utnyttjade som arbetskraft (Pihl-

gren & Rohlin, 2011; Rohlin, 2000). Barn förväntades lära sig passa tider, läsa

sina läxor och ha ett gott bordsskick, vilket enligt Rohlin (2000) också kan

betraktas som en disciplinering av dem. Det sociala lärandet görs härmed syn-

ligt också som en samhällelig förväntan om anpassning. 
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Under 1960-talet avsågs barn erhålla fritid i fritidshemmet (Pihlgren & 

Rohlin, 2011), för att utvecklas till fria individer och för att slippa fostras, som 

i skolan. Under 1970-talet var Sverige i en högkonjunktur, vilket, precis som

under 1800-talet, innebar att ännu fler kvinnor gick ut i förvärvsarbete (Roh-

lin, 2000). Det formade vad som kan kallas det moderna fritidshemmet och

parallellt med detta aktualiserades även behovet av barnsomsorg för ensam-

stående kvinnor. Genom Statens offentliga utredning (SOU 1974:42), den så 

kallade Barnstugeutredningen, kom fritid att diskuteras i termer av barns be-

hov av stöd i social utveckling, om än i en tillbakadragen position. Även om

samhällets syn på behov och utvecklingsmöjligheter hos barn i åldern 7–12 

år, liksom utvecklingsmönster för barn i dessa åldrar var sådant som behand-

lades, visas en underordnad position genom att teorier om social utveckling

likväl lades som bilagor. År 1988 fick fritidshemmen ett pedagogiskt program

(Socialstyrelsen, 1988), vars utgångspunkt togs i förskolepedagogiken, och

elva år senare ersattes det pedagogiska programmet med ett allmänt råd för

fritidshem (Skolverket, 1999). Verksamheten kom därmed att ta sin utgångs-

punkt i såväl skollagen som läroplanen (Rohlin, 2000).  

Det socialpedagogiska synsätt som ligger till grund för fritidshemmets 

verksamhet förklaras av Gustafsson Nyckel (2020) med en pedagogisk tradi-

tion, för vilken målet är att socialisera individer in i samhället. Den socialpe-

dagogiska traditionen för fritidshemmet, som tar sin början i 1800-talets slut 

och sträcker sig fram till mitten av 1990-talet, har kommit till uttryck i verk-

samheten genom gruppbaserade arbetssätt, med social fostran som syfte. Med 

inverkan från psykologin, där leken betonades, har socialpedagogiken haft 

stor påverkan på hur verksamheten har formats. 

Rohlin (2017) framhåller att fritidshemmets utveckling över tid har sin 

grund bland annat i samhällsutvecklingen och olika perspektiv ur respektive

samtid. Dagens fritidshem kan därför, enligt Rohlin (a.a.), betraktas som ett 

resultat av olika historiska perspektiv; fritidshem som en social arena, där 

tanken var att verksamheten ska vara socialt förebyggande; den socialpeda-

gogiska arenan, som syftade till att dels ge omsorg, dels ge elever utrymme

för frihet och lek; den utbildningspedagogiska arenan, där verksamheten är 

överförd till skolan och inkluderad i läroplanen, med en förväntan om att kom-

binera omsorg och lärande. Den utbildningspedagogiska arenan är den nutida

positionen och verksamheten diskuteras och relateras till grundskolans verk-

samhet och mål. 

Traditionellt sett kan arbetet i fritidshemmet sägas vara relaterat till elevers 

sociala lärande och socialt lärande framträder som en grund för verksamheten. 

Fritidshemmet kan liknas vid ett samhälle i mindre format, där elever ska lära 

sig att vistas och fungera i grupp och öva sig i att delta i ett demokratiskt sam-

manhang, vilket visar det socialpedagogiska synsättet. Tanken om ett socialt

lärande för elever i fritidshem framträder historiskt, genom fritidshemmets 

roll som fostrare och utifrån avsikten att socialisera barn; att hålla dem från
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gatan och leda dem in i arbete; att hjälpa dem till anpassning in i samhället, 

samt genom att lyfta fram behovet av stöd i social utveckling. Om än i förän-

derlig skepnad kan socialt lärande sägas ha varit kontinuerligt närvarande i 

den svenska fritidshemsverksamheten genom tiderna. Även om fritidshemmet 

nu befinner sig på en utbildningspedagogisk arena (Rohlin, 2017) är socialt 

lärande fortfarande framskrivet i fritidshemmets styrdokument. I nästa avsnitt 

presenteras fritidshemmets uppdrag och hur socialt lärande kan förstås med 

utgångspunkt i styrdokumenten. 

2.1.1 Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemsverksamhetens är frivillig, men innefattar ändå 83,4% av grund-

skolans elever i åldern 6 – 9 år (Skolverket, 2020). Skolverkets statistik visar 

att antalet elever per anställd i fritidshem är 12,3, samtidigt som antalet elever 

per lärare med behörighet för fritidshem är 22,8. En genomsnittlig fritidshems-

elevgrupp har 37,6 elever. Verksamhetens uppdrag formuleras i Skollagen 

(SFS 2010:800) 14 kap., samt i Läroplan för grundskolan samt för förskole-

klassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019). Därtill förtydligas uppdraget i 

ett kommentarmaterial för fritidshemmet (Skolverket, 2016b) och i ett 

material med allmänna råd och kommentarer för fritidshem (Skolverket, 

2014).  

Fritidshemsverksamheten förklaras som ett komplement till skolan och för-

skoleklassen, vilket också tydliggör ett skolnära, kunskapsorienterat fokus, 

emellertid utan kunskapskrav för den specifika verksamheten. Fritidshemmet 

ska stödja elevens lärande och kunskapsutveckling, genom varierade lärmil-

jöer, uttrycksformer och arbetssätt, samtidigt som omsorg och lärande ska in-

tegreras i undervisningen (Skolverket, 2019). För begreppet undervisning, 

som är i fokus i läroplanen, ges inledningsvis i fritidshemmets kapitel följande 

förtydligande: 

Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, 
utveckling och lärande utgör en helhet. (Skolverket, 2019, s.22) 

 

Även om vikten av återhämtning och fritid, liksom grunden i elevens eget in-

tresse betonas, kan undervisning, sett till ovanstående, sägas vara grundtanken 

med verksamheten. För att stödja elevens utveckling ska personalen samverka 

med såväl hem som grundskoleverksamhet. Alla som arbetar med eleverna 

har enligt styrdokumenten i uppgift att främja elevernas sociala lärande och 

utveckling.  

I den revidering av läroplanen som trädde i kraft under 2016 (Skolverket, 

2016a) tillkom begreppet undervisning vad gäller arbetet i fritidshemsverk-

samheten. Undervisning definieras i Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 3 § som 

målstyrda processer, vilka leds av lärare eller förskollärare, med utveckling 

och lärande som syfte. Därigenom förväntas eleverna inhämta och utveckla 
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såväl kunskaper som värden. Därtill definieras utbildning, vilket också är ett

för fritidshemmet uttalat begrepp (Skolverket, 2019), som att det innefattar 

undervisning med bestämda mål. Ovanstående synliggör såväl fritidshemmets 

roll som utbildningsinstitution, som lärarens [fritidshemspersonalens] roll i 

undervisningen. Det övergripande ansvaret för utbildningen åligger rektor, 

som i sin roll som pedagogisk ledare ansvarar för att verksamheten leds och

utvecklas i enlighet med vad som erfordras för att eleverna ska nå nationella 

mål och kunskapskrav (SFS 2010:800; Skolverket, 2019) Rektor ansvarar

också för att personalen får möjlighet till både kompetensutveckling och kol-

legialt lärande.  

Det som kan utläsas som det sociala lärandet, formuleras och betonas i så-

väl Skollagen (SFS 2010:800) 14 kap. som i Läroplan för grundskolan, för-

skoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019). Skollagen (SFS

2010:800) 14 kap. 2 § formulerar till exempel övergripande att fritidshemmet

ska främja mångsidiga kontakter och social gemenskap, vilket kan tolkas som

att också en kunskap om olika sociala kontexter erfordras. I läroplanens inle-

dande avsnitt, som är övergripande för grundskola, förskoleklass och fritids-

hem (Skolverket, 2019), fastställs skolan som en social mötesplats och i fri-

tidshemmets eget avsnitt, kapitel fyra, framhålls det sociala lärandet ytterli-

gare. Bland annat betonas att undervisningen ska vara grupporienterad och ge 

möjlighet för eleverna att pröva sin förmåga att samarbeta. Goda kamratrelat-

ioner beskrivs med tyngdpunkt på demokrati och empati, likväl som elevernas 

förståelse för gemensamma regler i vardagen. Leken ges en central roll i ele-

vernas lärande. Även mer individbaserade förmågor, som kan relateras till ett 

socialt lärande, tydliggörs. Till exempel förväntas eleverna ges förutsättningar 

att utveckla tilltro till sig själva och sin förmåga att lyssna, ställa frågor och

samtala, samt uttrycka sina känslor. Trygghet i elevgruppen framhålls, liksom

att känna tillhörighet i gruppen (Skolverket, 2019). Elevers sociala lärande

relateras i stor utsträckning till det värdegrundsbaserade arbetet och kan uti-

från ovanstående tolkas som centralt i fritidshemmets verksamhet. Ett socialt 

lärande kan även förstås som synonymt med ett kollektivt eller samhälleligt

lärande, vilket för fritidshemmet ytterligare betonar gruppens betydelse för det

sociala lärandet. 

I de två inledande kapitlen av läroplanen (Skolverket, 2019), där skolans

övergripande värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer presenteras, betonas

även att elever behöver tillägna sig kunskaper om förutsättningar för hållbar

utveckling och en god miljö. Det kan förstås i relation till den sociala miljö

som skolan utgör. Följaktligen, för att kunna vara den trygga, sociala gemen-

skap som skolan är avsedd att vara blir värdegrunden central för att medverka

till att varje elev tillåts delta i samhällslivet genom ”ansvarig frihet” (Skolver-

ket, 2019, s.5). Även etiska perspektiv betonas som betydelsefulla för elever-

nas förmåga att ta personlig ställning och att agera ansvarsfullt mot sig själva

och sina medmänniskor. I läroplanens kapitel 4 (Skolverket, 2019) anges att 

28 

såväl kunskaper som värden. Därtill definieras utbildning, vilket också är ett

för fritidshemmet uttalat begrepp (Skolverket, 2019), som att det innefattar 

undervisning med bestämda mål. Ovanstående synliggör såväl fritidshemmets 

roll som utbildningsinstitution, som lärarens [fritidshemspersonalens] roll i 

undervisningen. Det övergripande ansvaret för utbildningen åligger rektor, 

som i sin roll som pedagogisk ledare ansvarar för att verksamheten leds och

utvecklas i enlighet med vad som erfordras för att eleverna ska nå nationella 

mål och kunskapskrav (SFS 2010:800; Skolverket, 2019) Rektor ansvarar

också för att personalen får möjlighet till både kompetensutveckling och kol-

legialt lärande.  

Det som kan utläsas som det sociala lärandet, formuleras och betonas i så-

väl Skollagen (SFS 2010:800) 14 kap. som i Läroplan för grundskolan, för-

skoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019). Skollagen (SFS

2010:800) 14 kap. 2 § formulerar till exempel övergripande att fritidshemmet

ska främja mångsidiga kontakter och social gemenskap, vilket kan tolkas som

att också en kunskap om olika sociala kontexter erfordras. I läroplanens inle-

dande avsnitt, som är övergripande för grundskola, förskoleklass och fritids-

hem (Skolverket, 2019), fastställs skolan som en social mötesplats och i fri-

tidshemmets eget avsnitt, kapitel fyra, framhålls det sociala lärandet ytterli-

gare. Bland annat betonas att undervisningen ska vara grupporienterad och ge 

möjlighet för eleverna att pröva sin förmåga att samarbeta. Goda kamratrelat-

ioner beskrivs med tyngdpunkt på demokrati och empati, likväl som elevernas 

förståelse för gemensamma regler i vardagen. Leken ges en central roll i ele-

vernas lärande. Även mer individbaserade förmågor, som kan relateras till ett 

socialt lärande, tydliggörs. Till exempel förväntas eleverna ges förutsättningar 

att utveckla tilltro till sig själva och sin förmåga att lyssna, ställa frågor och

samtala, samt uttrycka sina känslor. Trygghet i elevgruppen framhålls, liksom

att känna tillhörighet i gruppen (Skolverket, 2019). Elevers sociala lärande

relateras i stor utsträckning till det värdegrundsbaserade arbetet och kan uti-

från ovanstående tolkas som centralt i fritidshemmets verksamhet. Ett socialt 

lärande kan även förstås som synonymt med ett kollektivt eller samhälleligt

lärande, vilket för fritidshemmet ytterligare betonar gruppens betydelse för det

sociala lärandet. 

I de två inledande kapitlen av läroplanen (Skolverket, 2019), där skolans

övergripande värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer presenteras, betonas

även att elever behöver tillägna sig kunskaper om förutsättningar för hållbar

utveckling och en god miljö. Det kan förstås i relation till den sociala miljö

som skolan utgör. Följaktligen, för att kunna vara den trygga, sociala gemen-

skap som skolan är avsedd att vara blir värdegrunden central för att medverka

till att varje elev tillåts delta i samhällslivet genom ”ansvarig frihet” (Skolver-

ket, 2019, s.5). Även etiska perspektiv betonas som betydelsefulla för elever-

nas förmåga att ta personlig ställning och att agera ansvarsfullt mot sig själva

och sina medmänniskor. I läroplanens kapitel 4 (Skolverket, 2019) anges att 

28



 

29 

  

elever genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

människors val kan bidra till en hållbar utveckling. Aspekten om människors 

val anges både under rubriken ”Syfte” och under rubriken ”Natur och sam-

hälle”, där hållbar utveckling specificeras som ett centralt innehåll för under-

visningen.  

Revideringen av läroplanen kom efter det att datainsamlingen i delstudie 1 

var avslutad. Därför förhåller sig deltagarna i delstudie 1 främst till den tidi-

gare versionen av läroplanen (Skolverket, 2011) i samtalen om sitt gemen-

samma arbete. 

2.1.2 Granskning av fritidshemsverksamhet 

De senaste tio åren har fritidshemsverksamheter genomgått granskningar, i 

vilka Skolinspektionen visar på områden för utveckling. Redan under 2010 

påtalade Skolinspektionen (2010) brister i både kvalitet och utförande i fri-

tidshemsverksamheter, liksom att fritidshemmets verksamhet är underpriori-

terad i jämförelse med grundskolans verksamhet. I granskningsrapporten Kva-

litet i fritidshem (Skolinspektionen, 2010) betonas behovet av ett mer med-

vetet arbete med elevers sociala, emotionella och intellektuella förmågor. Där-

till påvisas att mer än en fjärdedel av de granskade fritidshemmen behöver 

stärka arbetet med både elevers goda relationer och med att träna deras sociala 

förmågor och självständighet.  

I januari 2018 publicerades en granskningsrapport (Skolinspektionen, 

2018) om undervisning i fritidshem, i vilken också rektors ansvar är centralt. 

Rapporten har riktat fokus mot hur väl fritidshemmen möjliggör elevers kun-

skapsutveckling och visar på brister inom flera områden. De brister som påta-

las kan relateras till verksamheternas förutsättningar vad gäller brist på behö-

rig personal, stora elevgrupper, materiella förutsättningar, liksom samverkan 

mellan avdelningar eller samverkan mellan grundskola och fritidshem. Vad 

som också betonas som ett område i behov av utveckling, är rektors ledning 

av fritidshemmets undervisning. Med anledning av att fritidshemspersonal i 

stor utsträckning är outbildad, samt eftersom personalomsättningen är stor i 

fritidshem, betonas vikten av att rektor organiserar planeringstiden för att möj-

liggöra deltagande för all personal. Likaså framhålls rektors ledning och upp-

följning av personalens planering och genomförande av undervisningen, som 

avgörande för att främja elevers lärande. 

I juni 2020 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2020:34), 

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, som ge-

nomförts i syfte att kartlägga och analysera fritidshemmets utvecklingsområ-

den. Betänkandet sammanfattas med de två delarna fritidshemmet och peda-

gogisk omsorg och visar ett flertal varierande utmaningar i fritidshemsverk-

samheter och för verksamheternas kvalitet. Bland annat betonas bristen på ut-

bildad personal som särskilt problematisk. Frågan om storleken på 
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elevgrupper behandlas också och utredningen föreslår ett riktmärke för grupp-

storleken, liksom att gruppsammansättningen, personalens kompetens och

personaltätheten bör betraktas sammanhängande i fråga om lärmiljöer i fri-

tidshemmet. 

Sammanfattningsvis visar granskningar flera områden för utveckling, vilka

innefattar såväl strukturella förutsättningar som ledarskapsrelaterade frågor

och frågor som berör fritidshemspersonalens praktiska arbete i den dagliga 

fritidshemsverksamheten.

2.1.3 Nordisk fritidshemskontext 

Fritidshemsverksamhet anordnas och erbjuds i samtliga nordiska länder. Även

om dessa skiljer sig något åt, tar verksamheterna utgångspunkt i ett gemen-

samt perspektiv. Det beskrivs av Pálsdóttir (2012) som ett socialpedagogiskt

synsätt, vilket definieras som en vidare innebörd av omsorg och utbildning. I 

detta framhålls ett barncentrerat arbetssätt, med fokus på att bidra till att sti-

mulera och utveckla barn med utgångspunkt i miljön.  

De flesta kommuner i Finland erbjuder aktiviteter utanför skoltid, trots att 

det inte är ett krav och tyngdpunkten för fritidshemmet, Eftis, är att stärka

barns sociala kapital och individuella kompetenser (Strandell, 2013). Utbild-

ningsstyrelsen (2011) i Finland betonar vikten av att arbeta med barns välbe-

finnande och självkänsla, liksom med sådana färdigheter som behövs för ett

fungerande socialt samspel. 

På Island ordnas skolbarnomsorg, men innehållet i verksamheten är inte 

reglerat i lag. Emellertid kan den pedagogiska visionen sägas vara att främja

barns utveckling, med utgångspunkt i barnens individuella behov. Pálsdóttir 

och Kristjánsdóttir (2017) framhåller att ett demokratiskt arbetssätt beskrivs 

av isländsk fritidshemspersonal, samt att lek och informellt lärande sägs få 

stort utrymme i verksamheten. Arbetet med barns sociala relationer betonas

som att stödja utveckling av sociala färdigheter och barns vänskap. 

I Danmark är det ett lokalt ansvar för varje enskild skola, att utveckla mål

för verksamheten ur ett övergripande perspektiv på utveckling och självstän-

dighet (Pálsdóttir, 2012). Fritidshemsverksamheten ska erbjuda läxhjälp, men 

också sociala aktiviteter, samt lek, vila och aktiviteter baserat på egna intres-

sen (SOU 2020:34). I Norge är det skollagen som reglerar verksamheten, vars 

uppdrag är att främja lek och återhämtning (Pálsdóttir, 2012). Det norska fri-

tidshemmet är traditionellt sett en verksamhet baserad på gruppaktivitet, med

fokus på barns sociala och relationella lärande, samt lek (Wendelborg, Cas-

persen, Mordal, Ljusberg, Valenta, & Bunar, 2018).  

Gemensamt för de nordiska fritidshemsverksamheterna kan sägas vara att

de alltmer har knutits till skolans undervisning (Falkner & Ludvigsson, 2016). 

Traditionellt har det ansetts som ett värde att låta innehållet i verksamheten ta 
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utgångspunkt i lek, frihet och gemenskap, men en tydligare målstyrning i sko-

lan har inneburit att fokus för fritidshem har förflyttats mot en kunskapsorien-

terad verksamhet. Emellertid är arbetet med socialt lärande ändå framträdande 

i de nordiska grannländerna, precis som i Sverige. På samma vis kan socialt 

lärande skönjas i fritidshemsverksamhet i ett internationellt perspektiv, vilket 

betraktas närmare i följande avsnitt. 

 

2.1.4 En internationell utblick: Europa och Världen 

 

Fritidshem är en företeelse som också har skiftande motsvarigheter i andra 

delar av världen och i detta avsnitt behandlas fritidshemsverksamheter ur ett 

internationellt perspektiv, med särskilt fokus på socialt lärande. Som gemen-

samt samlingsnamn, för internationell fritidshemsverksamhet, kommer det 

engelska begreppet out-of-school childcare1 att användas i detta avsnitt. Även 

förkortningen för amerikanska after-school programs2 (ASP) kommer att an-

vändas. 

I en studie som jämför det svenska fritidshemmet med ASP (Haglund & 

Anderson, 2009) betonas såväl skillnader som likheter. Båda verksamheterna 

kan emellertid sägas ha utvecklats för att vara ett stöd till familjer och för att 

bidra till barns utveckling och lärande. I likhet med detta, framhåller Durlak, 

Weissberg och Pachan (2010) att ASP, vars mål i stor utsträckning är att bidra 

till barn och ungdomars personliga och sociala utveckling under överinseende 

av vuxna, också har goda effekter på det socioemotionella lärandet. Exempel-

vis relateras ASP till ett ökat positivt socialt beteende och följaktligen till en 

minskning av problembeteenden (Durlak m.fl., 2010). De framhåller därför 

ASP som ett betydelsefullt sammanhang för barns och ungdomars personliga 

och sociala välbefinnande och anpassning, samt pekar på ett samband med ett 

ökat skolrelaterat lärande.  

Goda effekter av out-of-school childcare, för såväl barn som för deras fa-

miljer, framhålls även av Dockett m.fl. (2014), som särskilt pekar på att out-

of-school childcare kan bidra med kontinuitet för elever, vad gäller exempel-

vis relationer; här avses det australiensiska out-of-school childcare. På lik-

nande sätt framhåller Cartmel och Hayes (2016) att barn som regelbundet vis-

tas i out-of-school childcare också får möjlighet att stärka sina sociala kompe-

tenser, vilket också sägs bidra till ett ökat generellt välbefinnande. Detta fram-

hålls som en följd av en verksamhet som för övrigt i huvudsak är att betrakta 

som en barnomsorgsservice.  

 
1 barnomsorg utanför skoltid [min översättning] 
2 program som ges utanför skoltid [min översättning], ofta med ett särskilt syfte, som att bidra 
till socioemotionell utveckling  
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Den ryska motsvarigheten till fritidshem, kallad kompletterande utbildning 

utanför skolan (out-of-school childcare), har, enligt Valeeva och Kasimova 

(2020), aldrig varit i en motpolsställning i relation till skolan. Den grundar sig 

visserligen på en mer informell undervisning, men kärnan i uppdraget är att 

ge elever möjlighet att delta i utbildning i ämnen av olika slag. Socialisation 

och personlig utveckling är karaktäristiskt för såväl skola som out-of-school 

childcare. Eleven orienteras mot en social anpassning i skolan, medan out-of-

school childcare balanserar med ett mer individuellt fokus och att möjliggöra 

för eleven att utvecklas till en fri, egen person. Skolans åldershomogenitet och 

fokus på utveckling av gruppnormer balanseras av åldersblandade grupper och 

en möjlighet att utveckla individuella ställningstaganden i out-of-school 

childcare. 

Verksamheten i Tysklands motsvarighet till fritidshem beskrivs av Klerfelt 

och Stecher (2018) som fokuserad på akademiskt och socialt lärande. Vad gäl-

ler möjligheten att främja barns sociala utveckling betonas även vikten av att 

fritidshemsaktiviteter har hög kvalitet.  

I de 27 EU-länderna har emellertid endast ett fåtal en välutvecklad struktur 

vad gäller out-of-school childcare och den strukturella kvaliteten varierar stort 

(Plantenga & Remery, 2017). Eftersom det i merparten av EU-länderna finns 

en skillnad mellan skoltid, som i huvudsak är deltidsbelagd, och heltidsarbete, 

behöver de flesta föräldrar en kompletterande omsorg för sina barn. Out-of-

school childcare är en viktig del av infrastrukturen för att människor ska kunna 

förvärvsarbeta. Vad som erbjuds skiljer sig emellertid åt, både vad gäller kva-

litet och tillgänglighet. Plantenga och Remery (2017) belyser en skillnad i till-

gänglighet, mellan EU-länderna. De drar slutsatsen att denna skillnad kan bero 

på både hur utbildningssystemet i respektive land ser ut, och i vilken omfatt-

ning kvinnor deltar på arbetsmarknaden. De framhåller också att det finns 

stora skillnader i kvalitet, till följd av faktorerna antal barn per personal, maxi-

mal gruppstorlek och personalens utbildning. Samtidigt betonar de att en vik-

tig aspekt av kvalitet i out-of-school childcare är att högkvalitativ barnomsorg 

också kan bidra till att barn utvecklas såväl kognitivt som emotionellt och so-

cialt.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning ur perspektivet världen och 

Europa att out-of-school childcare är förknippat med ett främjande av skol-

elevers sociala lärande, samtidigt som förutsättningarna för detta lärande va-

rierar beroende på såväl tillgänglighet som kvalitet.  
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3 Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning relaterad till avhandlingens syfte, 

att undersöka socialt lärande i fritidshemmets kontext, utifrån hur det beskrivs 

av fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer. Inledningsvis tydliggörs be-

greppet socialt lärande och undervisning för hållbar utveckling. Sedan presen-

teras tidigare forskning om fritidshemmet i Sverige, med utgångspunkt i soci-

alt lärande som en del av fritidshemmets verksamhet. Elevers relationer är det 

första temat, följt av ett avsnitt om att möjliggöra socialt lärande i fritidshems-

verksamhet, samt om fritidshemspersonalens roll i fritidshemsverksamheten. 

Därefter visas några av de utmaningar som beskrivs för arbetet i fritidshem-

met. Kapitlet avslutas med en närmare betraktelse av rektors arbete i fritids-

hemmet, samt hur arbetet i fritidshemsverksamheten kan främjas. Därefter 

görs en kort sammanfattning av hela kapitlet. 

 

3.1 Vad betyder det att lära socialt? 

I tidigare forskning framställs socialt lärande med utgångspunkt i begreppen 

social kompetens och social interaktion. Social kompetens beskrivs genom ett 

antal nyckelkomponenter eller grundläggande sociala förmågor, samtidigt 

som det framgår att det till viss del saknas enighet om vilka kompetenser som 

är särskilt viktiga (Junge, Valkenburg, Deković & Branje, 2020; Fabes, Geart-

ner & Popp, 2008). En viss samstämmighet kan ändå utläsas och det som 

framhålls som grundläggande för social kompetens är individens förmåga att 

läsa av sociala situationer, att lösa sociala problem, att reglera känslor, kom-

munikationsförmågan och den empatiska förmågan (Grover, Nangle, Buffie 

& Andrews, 2020; Junge m.fl., 2020). Även självkännedom och pro-socialt 

beteende, det vill säga vilja och förmåga att agera för medmänniskors bästa, 

är komponenter som lyfts fram som delar av social kompetens i tidigare stu-

dier (Rose-Krasnor & Denham, 2009; Weissberg, Durlak, Domitrovich & 

Gulotta, 2015). Vad som ytterligare anses betydelsefullt för att kunna delta i 

effektiv interaktion är individens relationella kompetens, genom vilken det 

blir möjligt att skapa och bibehålla goda relationer till andra människor (Fabes 

m.fl., 2008; Weissberg m.fl., 2015). Relationell kompetens innefattar enligt 
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Weissberg m.fl. (2015) att kunna kommunicera tydligt, att lyssna aktivt, att

samarbeta och att förmå lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.  

Ovanstående förmågor och kompetenser relateras även till begreppet socio-

emotionella förmågor och som en del av individers socio-emotionella lärande

(Jones, Greenberg & Crowley, 2015; Rose-Krasnor & Denham, 2009; Weiss-

berg m.fl., 2015). Sammantaget lyfts de sociala och emotionella förmågorna 

fram som betydelsefulla för individers möjlighet att interagera på ett menings-

fullt och effektivt sätt med andra människor och socialt lärande förklaras som

de processer i vilka barn lär sig att samvara med andra. DeZutter och Kelly 

(2013) betonar att det även är betydelsefullt att betrakta eleverna som aktiva i 

sitt eget lärande, liksom att eleverna bidrar till den sociala lärandemiljön ge-

nom att vara aktiva. DeZutter och Kelly (a.a.) påpekar att medvetenheten kring 

elevers egen påverkan kan vara till nytta i specifika undervisningssituationer.  

I tidigare forskning syns, som ovan nämnts, en viss avsaknad av enighet 

kring faktorer för social kompetens. Fabes m.fl. (2008) förklarar detta med att

det är svårt att begreppsligt bestämma och rama in specifika färdigheter för

social kompetens. Junge m.fl. (2020) förklarar å sin sida att växelspelet mellan

olika faktorer är vad som medför oenighet. De exemplifierar det med att för-

mågan att läsa av sociala situationer både kan anses vara en färdighet som

bidrar till social kompetens och en förmåga som indikerar social kompetens. 

De olika faktorer som utgör social kompetens kan i detta växelspel samtidigt 

betraktas som nyckelfunktioner för att utveckla social kompetens. Det synlig-

görs även i relation till problemlösningsförmåga och kommunikation, som be-

skrivs både som faktorer för social kompetens och som delar av relationell 

förmåga, vilket i sin tur sägs vara en faktor för social kompetens. 

Samtidigt framgår det att konsensus råder kring det att faktum social kom-

petens utvecklas i social interaktion och att socialt lärande sker i samspel med

andra människor (Fabes m.fl., 2008). Junge m.fl. (2020) belyser interaktion

som avgörande för hur social kompetens formas. De framhåller att både indi-

videns förmågor och variationer i omgivande kontext inverkar på lärandet,

som kan ske både genom att observera andra i interaktion och genom direkt

vägledning. Ladd och Sechler (2013) betonar att skolmiljö har betydelse för

elevers sociala lärande, dels eftersom den ger möjlighet att skapa och bibehålla 

kamratrelationer, dels eftersom skolan utgör en plats för elever att öva sina

sociala färdigheter. Där kan eleverna få möjlighet att erfara konsekvenser av 

sitt beteende genom kamraters respons, likaså kan de tillägna sig förståelse för

olika interpersonella beteenden. I detta sammanhang belyser Saracho och Spo-

dek (2007) att förståelsen för regler och rolltagande i olika sammanhang är

betydelsefull, liksom att utveckla en kunskap om moral och värden, för att

möjliggöra en fungerande interaktion. Ladd och Sechler (a.a.) framhåller att 

regelbundet deltagande i kamratgrupper, bidrar till elevers förmåga att anpassa 

sig till nya situationer. De framhåller vidare att elevers tid i kamratgrupper 

34 

Weissberg m.fl. (2015) att kunna kommunicera tydligt, att lyssna aktivt, att

samarbeta och att förmå lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.  

Ovanstående förmågor och kompetenser relateras även till begreppet socio-

emotionella förmågor och som en del av individers socio-emotionella lärande

(Jones, Greenberg & Crowley, 2015; Rose-Krasnor & Denham, 2009; Weiss-

berg m.fl., 2015). Sammantaget lyfts de sociala och emotionella förmågorna 

fram som betydelsefulla för individers möjlighet att interagera på ett menings-

fullt och effektivt sätt med andra människor och socialt lärande förklaras som

de processer i vilka barn lär sig att samvara med andra. DeZutter och Kelly 

(2013) betonar att det även är betydelsefullt att betrakta eleverna som aktiva i 

sitt eget lärande, liksom att eleverna bidrar till den sociala lärandemiljön ge-

nom att vara aktiva. DeZutter och Kelly (a.a.) påpekar att medvetenheten kring 

elevers egen påverkan kan vara till nytta i specifika undervisningssituationer.  

I tidigare forskning syns, som ovan nämnts, en viss avsaknad av enighet 

kring faktorer för social kompetens. Fabes m.fl. (2008) förklarar detta med att

det är svårt att begreppsligt bestämma och rama in specifika färdigheter för

social kompetens. Junge m.fl. (2020) förklarar å sin sida att växelspelet mellan

olika faktorer är vad som medför oenighet. De exemplifierar det med att för-

mågan att läsa av sociala situationer både kan anses vara en färdighet som

bidrar till social kompetens och en förmåga som indikerar social kompetens. 

De olika faktorer som utgör social kompetens kan i detta växelspel samtidigt 

betraktas som nyckelfunktioner för att utveckla social kompetens. Det synlig-

görs även i relation till problemlösningsförmåga och kommunikation, som be-

skrivs både som faktorer för social kompetens och som delar av relationell 

förmåga, vilket i sin tur sägs vara en faktor för social kompetens. 

Samtidigt framgår det att konsensus råder kring det att faktum social kom-

petens utvecklas i social interaktion och att socialt lärande sker i samspel med

andra människor (Fabes m.fl., 2008). Junge m.fl. (2020) belyser interaktion

som avgörande för hur social kompetens formas. De framhåller att både indi-

videns förmågor och variationer i omgivande kontext inverkar på lärandet,

som kan ske både genom att observera andra i interaktion och genom direkt

vägledning. Ladd och Sechler (2013) betonar att skolmiljö har betydelse för

elevers sociala lärande, dels eftersom den ger möjlighet att skapa och bibehålla 

kamratrelationer, dels eftersom skolan utgör en plats för elever att öva sina

sociala färdigheter. Där kan eleverna få möjlighet att erfara konsekvenser av 

sitt beteende genom kamraters respons, likaså kan de tillägna sig förståelse för

olika interpersonella beteenden. I detta sammanhang belyser Saracho och Spo-

dek (2007) att förståelsen för regler och rolltagande i olika sammanhang är

betydelsefull, liksom att utveckla en kunskap om moral och värden, för att

möjliggöra en fungerande interaktion. Ladd och Sechler (a.a.) framhåller att 

regelbundet deltagande i kamratgrupper, bidrar till elevers förmåga att anpassa 

sig till nya situationer. De framhåller vidare att elevers tid i kamratgrupper 

34



35 

utanför skoltid har betydelse för hur det sociala lärandet formas och konstate-

rar att vuxnas närvaro och handledning är betydelsefullt i detta, samt att akti-

viteter som planerats med hänsyn till elevers behov har god påverkan på deras

sociala lärande.  

Kontextuella variationer kan även förstås som en följd av kulturella3 skill-

nader och med hänsyn till att olika kulturella processer påverkar antaganden 

om vilka beteenden som är önskvärda (Fabes m.fl., 2008; Rose-Krasnor & 

Denham, 2009). Fabes m.fl. (a.a.) betonar att de miljöer där barn vistas är av-

görande för det sociala lärandet och även om det är känt att kulturella proces-

ser har betydelse, behöver subkulturer ytterligare undersökas eftersom de bi-

drar till variationer inom och mellan specifika kulturer. Den kulturella bety-

delsen för socialt lärande framhålls även av Chung, Lam & Liew (2020), som 

också betonar att det är nödvändigt att identifiera sociala lärandeprocesser, 

såväl hindrande som främjande, i olika kulturella kontexter, exempelvis i sko-

lor, för att förstå socialt lärande ur ett pedagogiskt perspektiv. Betydelsen av 

forskning om socialt lärande kan enligt DeZutter och Kelly (2013) också bidra 

till att socialt lärande kan bli mer än en biprodukt i undervisningssamman-

hang. De gör gällande att undervisning för socialt lärande kan medverka till

elevers möjlighet till såväl goda studieresultat som till ett rikt liv i ett större 

socialt sammanhang. Med detta förflyttas fokus till socialt lärande som en

aspekt av undervisning för hållbar utveckling, vilket behandlas i nästa avsnitt. 

3.1.1 Socialt lärande i undervisning för hållbar utveckling 

Att undervisa för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället kan även för-

stås som en aspekt av undervisning för hållbar utveckling och undervisningens

tre utbildningsfunktioner kompetens, bildning och socialisation (Biesta, 2009;

Poeck & Östman, 2019). En sådan undervisning relaterar till arbetet med vär-

degrunden och elevernas sociala lärande blir i detta sammanhang en väg mot

ett hållbart samhälle. De tre begreppen hör enligt Poeck och Östman (a.a.)

samman och bör samverka i undervisningen, snarare än behandlas som sepa-

rata delar, även om det senare hör till vanligheten.  

Elevens kompetens rör såväl kunskaper som i framtiden kan bidra till deras 

sysselsättning, som kunskaper och förståelse som möjliggör deras bidragande

till att realisera mål för hållbarhet, som alla människors hälsa och välbefin-

nande och jämställdhet. Vidare förklarar Poeck och Östman (a.a.) betydelsen

av socialisation, i sammanhanget undervisning för hållbar utveckling, som att

överföra värden, attityder och normer som bidrar till en hållbar värld. Dessa 

värden kan bidra till att eleven utvecklar och tar ansvar för sin egen sociala 

3 med kultur avses en grupp människors olika sätt att tänka och leva i olika sammanhang (Malm-
ström, Györki & Sjögren, 2002). Kulturella normer och värden överförs exempelvis inom fa-
miljer, men också i subkulturer, så som utbildningsverksamheter eller kamratgrupper (Fabes
m.fl., 2008). 
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rata delar, även om det senare hör till vanligheten.  
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sysselsättning, som kunskaper och förståelse som möjliggör deras bidragande

till att realisera mål för hållbarhet, som alla människors hälsa och välbefin-

nande och jämställdhet. Vidare förklarar Poeck och Östman (a.a.) betydelsen
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överföra värden, attityder och normer som bidrar till en hållbar värld. Dessa 
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3 med kultur avses en grupp människors olika sätt att tänka och leva i olika sammanhang (Malm-
ström, Györki & Sjögren, 2002). Kulturella normer och värden överförs exempelvis inom fa-
miljer, men också i subkulturer, så som utbildningsverksamheter eller kamratgrupper (Fabes
m.fl., 2008). 
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påverkan på omvärlden, att eleven känner och visar empati även för dem som

har andra åsikter än de egna, samt att eleven visar solidaritet med dem som

behöver hjälp. Bildning innefattar elevens personliga mognad och att utveckla 

en förståelse för vilka normer och värden som är underliggande i egna ageran-

den och beslut. Likaså ingår att utveckla förmågan att ifrågasätta normer och 

att ta riktning mot hållbarhet. I likhet med detta framhåller Östman, Poeck och 

Öhman (2019) utbildning för hållbarhet som att bidra till att skapa agerande

individer. Genom att beakta både elevernas tidigare erfarenheter och det spe-

cifika i varje lärsituation kan undervisningen bidra till att elever utvecklar en 

demokratisk handlingskraft. På liknande vis definierar Rudsberg och Öhman 

(2010) begreppet pluralistisk undervisning som att presentera olika alternativ 

för elever, för att på så vis möjliggöra elevers diskussioner och egna ställ-

ningstaganden i olika frågor. Det framhålls vidare som ett sätt att främja de-

mokratisk kommunikation, och utbildning blir enligt detta synsätt ett forum

för diskussion och utbyte av erfarenheter. Samtidigt betonar de att idén om en

pluralistisk undervisning är normativ i sig och understryker att den inte ute-

sluter att det finns olika sätt att se på och genomföra undervisning för hållbar

utveckling. De förordar att undervisning för hållbar utveckling kan ta form ur

olika betraktelsesätt, kulturer och kontexter. 

Wals och van der Leij (2009) framhåller socialt lärande som ett sätt att or-

ganisera lärande. De gör även gällande att avsikten med socialt lärande är att 

det ger människor möjlighet att ifrågasätta normer, samt att bli mer lyhörda 

för andra sätt att tänka och leva än deras egna. Vidare beskriver de socialt

lärande i utbildningskontexter både som en utvecklingsprocess och som en 

process som engagerar, vilket sägs vara bidragande till att processen är intres-

sant ur ett hållbarhetsperspektiv. Wals och van der Leij (a.a.) framhåller att

värden och handlingskompetens ges möjlighet att utvecklas i harmoni genom

ett främjat socialt lärande. Det i sin tur kan bidra till att både individer och

grupper utvecklas till att delta mer effektivt i samhälleliga sammanhang. Det 

kan liknas vid hur Poeck och Östman (a.a.) beskriver socialisation, men är 

även att beakta utifrån hur de framhåller socialisation i motsats till subjektifi-

ering. Medan socialisation är en anpassning till samhället innebär subjektifi-

ering att individen utvecklas i sig själv, i relation till och utöver förutbestämda

roller och normer. Det kan även innebära att det som elever bär med sig hemi-

från står i kontrast till, eller kommer i konflikt med, det som kommuniceras i 

undervisningssammanhang. Undervisning hör samman med vissa värden, vil-

ket Poeck och Östman framhåller som en möjlighet för lärare att skapa till-

fällen för reflektion och utveckling. De tydliggör att det samtidigt förutsätter

reflektion kring undervisningens mål och hur de olika delarna sammanförs.

Biesta (2009) betonar i likhet med detta vikten av att kontinuerligt diskutera 

undervisningens innehåll och avsikter, samt att lyfta utbildningens alla delar i 

didaktiska diskussioner. 
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Socialt lärande i undervisning för hållbar utveckling kan också förstås en-

ligt Wals, van der Hoeven och Blanken (2009) som betonar att ett främjat so-

cialt lärande till stor del beror på gemensamma mål och visioner. De som del-

tar i processer av socialt lärande och undervisning för socialt lärande behöver

gemensamma mål för processerna. I dessa processer är det också betydelse-

fullt att det finns utrymme för konflikter, motstånd och motsägelser, eftersom

skilda normer kan ge plats för förändring genom samarbete. Genom det fram-

håller Wals m.fl. (2009) möjligheten för en mer hållbar värld att ta form. 

3.2 Socialt lärande i svenska fritidshem 

I tidigare forskning är socialt lärande vanligtvis inte ett uttalat fokus i syfte

och forskningsfrågor. Emellertid är det ändå vanligt förekommande som en 

del av resultatet i flera av de studier som hittills har gjorts, både nationellt och

internationellt. Såväl historiskt som traditionellt (Rohlin, 2000), samt med

grunden i läroplanen (Skolverket, 2019) är det svenska fritidshemmet en plats 

där socialt lärande är centralt. Fritidshemmet följer en tradition av ett social-

pedagogiskt synsätt, vilket kännetecknas av att verksamhetens utgångspunkt

är eleverna och elevgruppens behov och intressen (Lager, 2018). 

3.2.1 Elevers relationer i arbetet med socialt lärande 

Arbetet med socialt lärande i fritidshemmet synliggörs i flera kvalitativa stu-

dier som arbetet med elevers relationer (Dahl, 2014; Haglund & Peterson,

2017; Hjalmarsson, Löfdahl Hultman & Warin, 2017; Jonsson, 2018; Lager, 

2018). Exempelvis framhålls relationsarbetet med utgångspunkt i att val av 

vissa aktiviteter syftar till att eleverna tränas i olika förmågor relaterade till 

förmågan att visats friktionsfritt i elevgruppen. Det sociala lärandet formule-

ras också mer generellt som att fritidshemmets verksamhet går ut på att ele-

verna ska lära sig att fungera i ett större sammanhang, som en förberedelse för 

och en utbildning i att delta i ett demokratiskt samhälle. Ovanstående kan även 

förstås med utgångspunkt i den socialpedagogiska tradition som lyfts fram i 

såväl kvalitativa som kvantitativa studier av fritidshemmet (Ackesjö, 

Nordänger & Lindqvist, 2016; Lager, 2019; Rohlin, 2000), som betonar

grupprelaterade aktiviteter, men också som en betoning på elevers rätt till fri-

tid och fria val. 

Hjalmarsson m.fl. (2017) studerar arbetet med elevers relationer ur ett ge-

nusperspektiv. Datamaterialet innefattar intervjuer med nio fritidshemslärare,

varav fyra manliga, samt dagboksanteckningar från tre av de nio fritidshems-

lärarna. Studien visar vikten av att förstå omsorg även ur ett perspektiv som 
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inte direkt kan tolkas som ett omsorgsperspektiv. Vidare framhåller Hjalmars-

son m.fl. (a.a.) att det mer fysiskt nära förhållningssättet, som skildras i inter-

vjuerna med den manliga personalen, kan vara ett uttryck för att ge omsorg. 

De belyser behovet av en vidgad förståelse av begreppet omsorg. I detta in-

kluderas exempelvis skojbrottning och mer ruffig lek, som kan förstås som

komponenter i elevers sociala lärande, både vad gäller att utveckla sociala och

emotionella förmågor, samt för att bygga upp empati och självkänsla. Andra 

studier, som Jonssons (2018) intervjustudie och Pálsdóttir & Kristjánsdóttirs 

(2017) forskningsöversikt, visar att personal betraktar sig själva som förebil-

der för elever i fritidshem. Utifrån det kan resultatet i Hjalmarssons m.fl. (a.a.) 

studie även förstås som ett synliggörande av att olika omsorgsetiska föresatser

kan bidra till en ökad jämställdhet.  

I en etnografisk studie, med deltagande observation och gruppintervjuer, 

undersöker Dahl (2014) specifikt arbetet med elevers relationer i fritidshem-

met. Resultatet synliggör fritidspedagogers gemensamma praktik för det re-

lationella arbetet, där fritidspedagogernas praktikgemenskap visar sig relate-

rad till målet att verka för goda relationer mellan eleverna. I detta synliggörs 

också en strävan efter att förbättra de relationer som upplevs som problema-

tiska. Dahl belyser en outtalad norm som innebär att spänningar och konflikter

i elevers relationer anses bidra till improduktivitet. Följaktligen arbetar fri-

tidspedagogerna utifrån idén att konflikter mellan elever bör undvikas och 

Dahl belyser att det saknas en förståelse för att konflikter och oenighet skulle 

kunna gynna elevernas relationer. Lager (2018) studerar undervisning i fri-

tidshemmet genom ett policyetnografiskt fältarbete baserat på observationer, 

intervjuer och textanalys. Även Lager (a.a.) rapporterar ett resultat som visar

fritidshemspersonalens fokus på elevers relationer. Dessa två studier kan

emellertid sägas kontrastera mot varandra, eftersom Dahl (a.a.) tar utgångs-

punkt i att det finns ett arbete med fokus på relationer, medan Lager (a.a.) har

planering och genomförande mer generellt som utgångspunkt. Det är visserli-

gen inte självklart för Lager att lyfta fram arbetet med relationer, men resulta-

tet visar att omsorg och relationer är en del av undervisningen i fritidshemmet. 

Även om personalen i Lagers studie planerar för ett lärande är de inte aktivt 

deltagande i de aktiviteter som förväntas leda till lärandet, vilket även visar ett 

tänkbart ställningstagande om undervisning i fritidshemmets verksamhet. 

Detta kan vara grundat i personalens perspektiv, något som enligt Jonsson

(2018) kan vara avgörande för elevers möjligheter till lärande, till exempel

vad gäller sociala relationer.  

Utifrån ovanstående blir det relevant att närmare betrakta hur fritidshems-

personal betraktar och beskriver socialt lärande hos elever i fritidshemmet. I 

nästa avsnitt följer en överblick av forskning som synliggör hur socialt lärande

möjliggörs i fritidshemmet. 
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3.2.2 Att möjliggöra socialt lärande 

Precis som arbetet med socialt lärande kan betraktas som att arbeta med ele-

vers relationer, är också elevers relationer centrala i de specifika aktiviteter 

som relateras till socialt lärande.  

Lager, Sheridan och Gustafsson (2016) undersöker systematiskt kvalitets-

arbete i fritidshem. Studien är etnografiskt inspirerad och datamaterialet består

av intervjuer, textanalys och observationer under en period om sex månader. 

Resultatet visar att fritidshemsaktiviteter organiseras med utgångspunkt i att 

elever ska utvecklas till socialt kompetenta samhällsmedborgare. I detta lyfts 

förmågan att fatta kompetenta beslut särskilt fram av fritidshemspersonalen. 

För att stödja elevernas utveckling organiserar fritidshemspersonalen aktivi-

teter som både syftar till att stärka självförtroendet hos eleverna och som ger

dem möjlighet att göra egna val. I aktiviteterna får eleverna välja vad de vill 

göra på sin fritidshemstid, vilket uttrycks som främjande för demokrati och 

delaktighet.  

Studier visar också att fritidshemspersonal planerar för aktiviteter som syf-

tar till ett grupporienterat lärande, där eleverna ges möjlighet att utveckla kun-

skap och färdigheter för att vistas friktionsfritt i fritidshemsgruppen. Olika ty-

per av lek och spel beskrivs i detta arbete. Som ett exempel framhåller Lager

(2018) att lärare planerar en så kallad leklådelek, som syftar till att både skapa

en lugn miljö och ge förutsättningar för samspelsövning för eleverna. I denna 

lek visar sig emellertid olika perspektiv hos elever och lärare. Lärarnas fokus

för undervisningen är att möjliggöra nya relationer, medan elevernas fokus i 

stället beskrivs som att bevara redan befintliga relationer. Jonsson och Lill-

vists (2019) intervjustudie visar fyra fritidshemspersonalgrupper, med totalt 

21 fritidshemspersonal, perspektiv på aktiviteter för främjat socialt lärande,

där bollspel och fysisk aktivitet sägs bidra till att lära interaktion. Likaså be-

tonas både fri och styrd lek, samt drama, liksom aktiviteter som både kräver

och främjar samarbete, för elevers sociala lärande. I Haglund och Petersons 

(2017) studie besvarar 55 fritidshemspersonal en webbenkät och resultatet vi-

sar personalens val av sällskapsspel som ett sätt att främja sociala strukturer

och att utveckla social kompetens. 

Som en kontrast mot att fritidshemspersonalen väljer aktiviteter, belyser

både Dahl (2014) och Jonsson (2017) personalens syn på att aktiviteter är och

bör vara av frivillig karaktär och att de i stället ska vara erbjudanden. I detta

framhåller Dahl (a.a.) att fritidspedagogernas arbete ofta syftar till att skapa

en aktivitet som samlar eleverna och ger inspiration till ett gemensamt enga-

gemang. Precis som i Haglund och Petersons (2017) studie sägs sällskapsspel

vara en sådan aktivitet. Enligt Dahl (a.a.) kan den vuxna emellertid bidra till 

att stödja elevers relationsarbete, genom att bland annat sätta ord på elevernas

förhållningssätt gentemot varandra. Det erfordrar samtidigt att de vuxna deltar

tillsammans med eleverna. 
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Andishmand (2017) studerar fritidshemsverksamhet i syfte att beskriva

möjligheter att erbjuda en likvärdig utbildning. Resultatet åskådliggör perso-

nalens olika val av aktiviteter i de tre fritidshem som studerats, vilka exem-

pelvis är filmvisning, pyssel, sömnad eller målning. Gemensamt för aktivite-

terna är personalens syn på att aktiviteterna ska vara meningsfulla och roliga

för eleverna, liksom att de ska vara utvecklande, samt i möjligaste mån anpas-

sade efter elevernas ålder och intressen. I Andishmands studie är det också 

centralt hur sociala relationer gestaltas i fritidshemmet, mellan personal, för-

äldrar och elever. Hon tar sin utgångspunkt i att sociala villkor är betydelse-

fulla för elevers framtida möjligheter och betonar platsen för utbildning som

avgörande för hur gemenskap möjliggörs. Det kan tolkas som miljöers möj-

liggörande av villkor för att utveckla relationer. Resultatet i Andishmands 

(a.a.) studie visar att social utveckling anses vara betydelsefull, samtidigt som

det finns en skillnad mellan vad som anses vara värdefullt i de tre fritidshem-

men. Dessa skillnader åskådliggörs utifrån fritidshemmens olika förutsätt-

ningar, men förklaras också med utgångspunkt i att fritidshemmen uttrycker 

olika normer och värden. Följden blir enligt Andishmand att utbildningen inte 

kan anses likvärdig i de tre fritidshemmen. 

Ovanstående visar att normer och värden kan vara bidragande till hur soci-

alt lärande förstås. Fritidshemspersonalens perspektiv kan på så vis vara en

grund för vilka aktiviteter de förespråkar för elevers sociala lärande, liksom

för hur de väljer att förhålla sig till eleverna i fritidshemsverksamheten. Uti-

från det förflyttas fokus till personalens olika val och ställningstaganden i fri-

tidshemmets verksamhet, med särskilt fokus på ett aktivt deltagande i elevers 

sociala lärande. 

3.2.3 Personalens roll i det sociala lärandet 

Socialt lärande blir enligt ovan synligt som centralt i fritidshemmets verksam-

het och betraktas som kärnan i verksamheten. Tidigare studier (Dahl, 2014; 

Haglund, 2015, Jonsson, 2018; Lager, 2015; Pálsdóttir, 2014) visar emellertid 

att fritidshemspersonal har olika sätt att se på elevers sociala lärande. Fritids-

hemspersonals olika sätt att förhålla sig till elevers sociala lärande medför att 

det sociala lärandet sker mer eller mindre styrt, även om de aktiviteter som

erbjuds har liknande syften. Det kan samtidigt medföra en påverkan för hur

elevers sociala lärande möjliggörs.

Dahl (2014) belyser fritidspedagogers uttryck för en medvetenhet om att

elever ibland vill vara för sig själva i sin gemenskap. Samtidigt som fritidspe-

dagogerna strävar efter att skapa närhet till eleverna finns det outtalade gränser

mellan elever och personal. Gränserna definieras av en föreställning om att 

elever bör lämnas ifred, eftersom de behöver frihet att utveckla sina relationer

40 

Andishmand (2017) studerar fritidshemsverksamhet i syfte att beskriva

möjligheter att erbjuda en likvärdig utbildning. Resultatet åskådliggör perso-

nalens olika val av aktiviteter i de tre fritidshem som studerats, vilka exem-

pelvis är filmvisning, pyssel, sömnad eller målning. Gemensamt för aktivite-

terna är personalens syn på att aktiviteterna ska vara meningsfulla och roliga

för eleverna, liksom att de ska vara utvecklande, samt i möjligaste mån anpas-

sade efter elevernas ålder och intressen. I Andishmands studie är det också 

centralt hur sociala relationer gestaltas i fritidshemmet, mellan personal, för-

äldrar och elever. Hon tar sin utgångspunkt i att sociala villkor är betydelse-

fulla för elevers framtida möjligheter och betonar platsen för utbildning som

avgörande för hur gemenskap möjliggörs. Det kan tolkas som miljöers möj-

liggörande av villkor för att utveckla relationer. Resultatet i Andishmands 

(a.a.) studie visar att social utveckling anses vara betydelsefull, samtidigt som

det finns en skillnad mellan vad som anses vara värdefullt i de tre fritidshem-

men. Dessa skillnader åskådliggörs utifrån fritidshemmens olika förutsätt-

ningar, men förklaras också med utgångspunkt i att fritidshemmen uttrycker 

olika normer och värden. Följden blir enligt Andishmand att utbildningen inte 

kan anses likvärdig i de tre fritidshemmen. 

Ovanstående visar att normer och värden kan vara bidragande till hur soci-

alt lärande förstås. Fritidshemspersonalens perspektiv kan på så vis vara en

grund för vilka aktiviteter de förespråkar för elevers sociala lärande, liksom

för hur de väljer att förhålla sig till eleverna i fritidshemsverksamheten. Uti-

från det förflyttas fokus till personalens olika val och ställningstaganden i fri-

tidshemmets verksamhet, med särskilt fokus på ett aktivt deltagande i elevers 

sociala lärande. 

3.2.3 Personalens roll i det sociala lärandet 

Socialt lärande blir enligt ovan synligt som centralt i fritidshemmets verksam-

het och betraktas som kärnan i verksamheten. Tidigare studier (Dahl, 2014; 

Haglund, 2015, Jonsson, 2018; Lager, 2015; Pálsdóttir, 2014) visar emellertid 

att fritidshemspersonal har olika sätt att se på elevers sociala lärande. Fritids-

hemspersonals olika sätt att förhålla sig till elevers sociala lärande medför att 

det sociala lärandet sker mer eller mindre styrt, även om de aktiviteter som

erbjuds har liknande syften. Det kan samtidigt medföra en påverkan för hur

elevers sociala lärande möjliggörs.

Dahl (2014) belyser fritidspedagogers uttryck för en medvetenhet om att

elever ibland vill vara för sig själva i sin gemenskap. Samtidigt som fritidspe-

dagogerna strävar efter att skapa närhet till eleverna finns det outtalade gränser

mellan elever och personal. Gränserna definieras av en föreställning om att 

elever bör lämnas ifred, eftersom de behöver frihet att utveckla sina relationer

40



41 

självständigt. Det beskrivs av Dahl som en balansgång i uppdraget, att å ena 

sidan vara nära men å andra sidan hålla distans till eleverna.

Andra studier visar att fritidshemspersonal förefaller resonera på liknande

vis; Lager (2015) utforskar systematiskt kvalitetsarbete i sin avhandling och 

synliggör en socialpedagogisk diskurs i fritidshemspersonalens planering och 

genomförande av fritidshemsverksamheten. Diskursen beskrivs som domine-

rad av socialt och relationellt lärande genom ett fokus på att elever ska lära sig 

att leka med nya vänner. Emellertid anses elevernas förståelse för hur gruppen

fungerar, liksom att utveckla de relationella förmågorna, vara något som för-

väntas uppstå mellan eleverna i deras eget samspel. På samma sätt framhåller

både Pálsdóttir (2014) och Haglund (2015) personalens strategi som att hålla 

sig på avstånd till elevers lek och aktiviteter. Pálsdóttirs studie är en del av en 

kvalitativ multi-fallstudie, där datamaterialet omfattar 14 intervjuer med två 

ledare för fritidshem och sju fritidshemspersonal, samt fältstudieobservationer

under 18 månader. Haglunds studie är en etnografiskt inspirerad fallstudie, 

som sträcker sig över sex veckor. Den innefattar fältstudieobservationer på ett 

fritidshem, samt spontana fältintervjuer med fritidshemspersonalen. Resulta-

tet i dessa båda studier visar att det sociala lärandet anses centralt och att det

främst förväntas ta form mellan eleverna själva. Fritidshemspersonalen i 

Pálsdóttirs studie uttrycker att de inte kan tillföra något väsentligt till elevernas

utbildning. Fritidshemspersonalen i Haglunds studie slår fast att de inte har 

någon avsevärd betydelse för de lärprocesser som initieras mellan eleverna i 

fritidshemmet.  

Ett mer avlägset förhållningssätt är inte ovanligt, men förklaras samtidigt

som en orsak till mindre önskvärda effekter. I detta sammanhang belyser Dahl

(a.a.) att ett distanserande förhållningssätt kan medföra en begränsad kunskap

om elevers relationsskapande hos fritidspedagogerna. Om fritidspedagoger in-

tar en perifer position medför det att de inte heller kan vara insatta i vad som

händer i elevernas relationer. Till följd av det framhåller Dahl (a.a.) en ökad

risk för bristande insikt om hierarkier och maktförhållanden mellan eleverna. 

Det kan förstås i relation till vad Klerfelt och Haglund (2014b) framhåller, om

att avsaknad av vuxna i elevers aktiviteter medför att eleverna lämnas en-

samma att hantera relationella utmaningar. Därmed, enligt Klerfelt och Hag-

lund, vars studie delvis tar utgångspunkt i elevernas egna utsagor, föreligger 

också en risk att vissa aktiviteter blir till en fristad för vissa elever, medan 

andra elever upplever dem som otrygga och därför hellre undviker att delta. 

Vuxnas närvaro kan även betraktas som betydelsefull för att motverka exklu-

dering och mobbning, vilket Lago och Elvstrand (2019) slår fast. I sin studie 

undersöker de elevers exkludering och utfrysning av varandra, genom etno-

grafiska observationer och informella elevsamtal vid tre skolor. Lago och

Elvstrand påvisar att situationer där det förekommer exkluderingshandlingar

mellan elever är kritiska ur perspektivet att förebygga mobbing. Sådana situa-
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tioner karaktäriseras av att eleverna är lämnade att själva förhandla sin delak-

tighet, på grund av obefintlig eller sporadisk närvaro av lärare. Lago och 

Elvstrand (a.a.) lyfter fram att social uteslutning uppkommer i det sociala sam-

spelet, genom elevers aktiva sociala ageranden. Samtidigt som dessa kan be-

traktas som vardagliga ageranden i vardagliga situationer, visar resultatet att 

gruppnormer och hierarkier blir centrala i samvaron, där vissa elever utestängs 

genom att andra elever skapar tillhörighet. Fritidshemmets fria aktiviteter, och 

den höga graden av frivillighet i dessa, bidrar till att vissa elever riskerar att 

osynliggöras. Resultatet visar att en ökad närvaro av lärare är att önska och 

Lago och Elvstrand lyfter fram att ett arbete med fler medvetet planerade ak-

tiviteter kan skydda utsatta elever.  

Ännu ett perspektiv på socialt lärande framkommer hos Pálsdóttir och 

Kristjánsdóttir (2017). De framhåller både elevers uttalanden om vikten av 

kamratumgänge och fritidshemspersonals beskrivningar av sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter som att främja vänskap och hjälpa elever att utveckla sina so-

ciala färdigheter. Samtidigt som Pálsdóttir och Kristjánsdóttir förespråkar en 

mer holistisk professionell utveckling för fritidshem, i fråga om hur verksam-

heten organiseras, benämner de elevers sociala lärande som ett informellt lä-

rande. Även Saar (2014) uttrycker sig kring informellt lärande, men till skill-

nad från Pálsdóttir och Kristjánsdóttir (a.a.) framhåller han att det inte finns 

någon gräns mellan informellt och formellt lärande för elever. Genom en fält-

studie har Saar (a.a.) deltagit i fritidshemsverksamhet i tre fritidshem, under 

en period om fyra veckor. Saar (a.a.) påtalar att utbildningsförordningar och 

praxis är vad som skapar och formar eventuella gränser för lärande. Han före-

språkar personalens aktiva deltagande i elevers aktiviteter, i vilket han lyfter 

fram gemensamheten i görandet och upplevelsen. Saar gör även gällande att 

elever, genom ovanstående arbetssätt, möjliggörs reellt inflytande över fritids-

hemsaktiviteterna, samt att elever och personal på så vis skapar världen till-

sammans.  

I detta sammanhang betonar Ihrskog (2006) vuxnas aktiva deltagande som 

ett ansvar i professionella, pedagogiska sammanhang. Ihrskog studerar villkor 

för elevers kamratrelationer, genom deltagande observationer i fritidshems-

verksamhet, brevväxling med, dagboksanteckningar av och intervjuer med tio 

elever. Genom studien framhålls kompisar, det vill säga goda relationer, som 

avgörande för en god livskvalitet hos elever även ur ett livslångt perspektiv. 

Ihrskog (a.a.) lyfter fram att vuxna behöver anstränga sig för att förstå elevers 

förståelse för relationer. Studien visar också att elevers egen upplevelse är att 

vuxna inte agerar i situationer utan bredvid situationer, vilket medför att deras 

relationer inte sker på lika villkor. Ihrskog tydliggör att elever är hänvisade till 

vuxnas strukturer och arrangemang i fritidshemsverksamheter och att vuxna 

därför också behöver förstå elevers perspektiv på relationer. I stället för att 

välja metoder för att bemästra situationer pekar Ihrskog på vuxnas ansvar vad 

gäller att både skapa goda relationer till eleverna och att främja utvecklingen 
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Ihrskog (a.a.) lyfter fram att vuxna behöver anstränga sig för att förstå elevers 

förståelse för relationer. Studien visar också att elevers egen upplevelse är att 

vuxna inte agerar i situationer utan bredvid situationer, vilket medför att deras 

relationer inte sker på lika villkor. Ihrskog tydliggör att elever är hänvisade till 

vuxnas strukturer och arrangemang i fritidshemsverksamheter och att vuxna 
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gäller att både skapa goda relationer till eleverna och att främja utvecklingen 
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av goda relationer mellan eleverna. Ihrskog lyfter fram det didaktiska begrep-

pet varför som en kritisk aspekt och framhåller i samband med det ansvaret 

att delta i elevers relationsprocesser. Samtidigt understryker Ihrskog (a.a.) att 

det är viktigt att beakta makt i dylika processer. Visserligen har vuxna mer 

erfarenhet av relationer, men det måste inte innebära att de företrädesvis har 

mer kunskap i själva relationsprocessen. Det kan förstås i enlighet med vad 

Saar (a.a.) lyfter fram om att åstadkomma jämbördighet i relationen mellan 

elev och vuxen. 

Till skillnad från ovanstående förklarar Haglund (2016) att arbetet med ele-

vers relationer tycks grundat i en ideologisk övertygelse. Haglunds studie ba-

seras på observationer av fritidshemsverksamhet och samtalspromenader med 

fritidshemspersonal. Studien syftar till att undersöka vilket innehåll som beto-

nas i verksamheten, samt vilka positioner som fritidshemspersonalen intar i 

sitt arbete. Studien åskådliggör valet att arbeta mer avlägset från elevers fria 

lek och att fritidshemspersonalen hellre överblickar leken än stör den. Samti-

digt synliggör resultatet personalens strävan efter närhet i de samtal som hålls 

med eleverna, vilket liknar den balansgång i uppdraget som Dahl (2014) lyfter 

fram. Haglund (a.a.) framhåller att fritidshemsverksamheten successivt håller 

på att anpassas till en utbildningspedagogisk praktik, men anger att det också 

kräver att personalen anpassar sig frivilligt till den subjektsposition som detta 

innebär. Lager (2018) förklarar i stället den position som personalen i hennes 

studie tar genom sitt val att inte delta i elevers aktiviteter, som deras tolkning 

av undervisning och att undervisning främst innebär att ge förutsättningar. 

Hjalmarsson m.fl. (2017) å sin sida, konstaterar i stället att fritidshemsper-

sonalen saknar förutsättningar att arbeta målinriktat med elevers relationer. De 

bristande förutsättningarna innebär avsaknad av utrymme för att arbeta med 

ömsesidighet i relationen till eleverna, vilket är något som också kan utläsas i 

resultatet hos Jonsson och Lillvist (2019). De redogör för fritidshemspersona-

lens beskrivningar av strukturella utmaningar. Bland annat påtalar fritids-

hemspersonalen stora elevgrupper och att dessa får till följd att tiden blir 

knapp, samt att det medför ett hinder för att skapa en närmare relation till var 

och en av eleverna.  

I tidigare forskning framträder olika perspektiv både på arbetet med elevers 

relationer och på arbetet med den egna relationen till eleverna. I vissa studier 

framgår det att socialt lärande förväntas ske främst som en effekt av elevers 

spontana interaktion. Att delta eller att inte delta i elevers aktiviteter är i vissa 

fall val som fritidshemspersonalen gör, medan det ibland beskrivs som en följd 

av de strukturella förutsättningarna, vilket betraktas ytterligare i nästkom-

mande avsnitt.  
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3.3 Perspektiv på utmaningar och möjligheter 

I föregående avsnitt synliggjordes att strukturella förutsättningar kan ha på-

verkan på de val som fritidshemspersonal gör i fritidshemsverksamheten. Ti-

digare forskning visar att de strukturella förutsättningarna påverkar fritids-

hemsverksamheten på olika sätt, exempelvis genom fritidshemspersonalens 

möjligheter att genomföra såväl som att gemensamt diskutera och planera för 

fritidshemsverksamheten.  

Lager (2019) utforskar diskurser för systematiskt kvalitetsarbete i kommu-

nala fritidshem och belyser att en socialpedagogisk diskurs reproduceras i 

verksamheten. Diskursen definieras som att elevers relationella och sociala 

lärande betonas i planering och genomförande av fritidshemsverksamheten. 

Lager ger en möjlig förklaring till detta utifrån att studien genomfördes innan 

läroplanen reviderades och fritidshemmet fick ett eget kapitel. Lager lyfter 

fram att personalens utgångspunkt är det avsnitt i läroplanen som betonar nor-

mer och värden för arbetet, i stället för i den nya läroplansdelen där ett mer 

utbildningsbetonat fokus framhålls. Hon konstaterar därigenom att den utbild-

ningsdiskurs som framträder i kommunala policydokument, med tyngdpunkt 

på ett individualiserat lärande, ändå underordnas i fritidshemmen. Vidare 

anger Lager (a.a.) fritidshemmets begränsade förutsättningar som ytterligare 

förklaring och drar slutsatsen att det saknas möjlighet att arbeta med något 

annat än endast elevers sociala relationer.  

På liknande vis framkommer även i andra studier att de strukturella förut-

sättningarna har en påverkan på vad som kan genomföras eller inte. Till skill-

nad från vad Lagers (a.a.) studie indikerar påvisar såväl Andersson (2013) som 

Jonsson och Lillvist (2019) i stället att de strukturella förutsättningarna är ett 

hinder för arbetet med elevers sociala lärande. Anderssons (a.a.) studie visar 

att personalen inte kan upprätthålla ett relationsinriktat arbetssätt, till följd av 

att de saknar möjlighet att påverka verksamhetens förutsättningar. Värde-

grundsfrågor behandlas visserligen under skoltid, men följden är att elevernas 

tid i fritidshemsverksamheten blir fri.  

Socialt lärande är, enligt tidigare forskning, inte självklart föremål för pla-

nering, för vilket olika förklaringar påvisas. Jonsson och Lillvist (a.a.) synlig-

gör att personalen inte planerar för särskilda aktiviteter för elevers sociala lä-

rande. Fritidshemspersonalen som intervjuas i studien motiverar detta delvis 

med att socialt lärande anses vara en del av allt som händer i fritidshemmets 

verksamhet, samt att arbetet med socialt lärande tar utgångspunkt i en gemen-

sam värdegrund. Därför, menar personalen i studien, är det inte heller nödvän-

digt att samtala om socialt lärande, eftersom arbetet baseras på ett gemensamt 

förhållningssätt. Personalen förklarar de kollegiala samtalens innehåll som i 

huvudsak praktiskt, till följd av att den organisatoriska strukturen inte ger tids-

utrymme till att hinna samtala om något annat än det praktiska genomförandet.  
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Utmaningar kring den gemensamma planeringstiden påvisas även i andra 

studier. Närvänen och Elvstrand (2014) åskådliggör fritidspedagogers svårig-

heter att alls få till stånd tillfällen för att samtala kring fritidshemmets verk-

samhet, samtidigt som de kollegiala samtalen betonas som betydelsefulla för 

det gemensamma arbetet. Närvänen och Elvstrands studie är en aktionsforsk-

ningsstudie som syftar till att ge kunskap om hur fritidshemsverksamhet kan 

förändras utifrån fritidspedagogers perspektiv. Studien tar utgångspunkt i fri-

tidspedagogers reflektionsmöten, vilka pågår under en längre tid med syftet 

att skapa möjlighet för konkret verksamhetsutveckling. Fritidspedagogernas 

diskussioner avser generera handlingsplaner för utvecklingsprojekt och ge-

nom reflektionsmötena möjliggörs en successiv konkretisering av gemen-

samma visioner. För detta betonas deras gemensamma arbets- och förhåll-

ningssätt och reflektionsmötena lyfts fram som ett sätt att både skapa en fri-

tidshemskultur, samt en vi-känsla i kollegiet. Fritidspedagogernas uppfatt-

ningar om fritidshemmets vision betonas som betydelsefull för hur 

fritidshemmets verksamhet utformas. 

Ett liknande problem belyser Andersson (2013), vars avhandling har ett 

övergripande syfte att ge kunskap om hur fritidspedagogers yrkesidentitet kan 

förstås. Datamaterialet består av enkätsvar från 105 fritidspedagoger, fältan-

teckningar, samt intervjuer med 23 fritidspedagoger och åtta personer i led-

ningsposition. Studiens resultat visar att fritidspedagoger saknar ett forum för 

kollegiala samtal, samt att en svårighet föreligger i det att fritidshemmets upp-

gift att komplettera skolan främst har tolkats som att fritidspedagoger ska 

komplettera skolan under själva skoldagen. Andersson (a.a.) framhåller att 

kontentan blir att fokus förflyttas, från fritidshemmet som en pedagogisk verk-

samhet till att enbart vara en trygg plats att vistas i. Av detta skäl belyser An-

dersson att fritidspedagogernas gränsöverskridande arbete innebär en gråzon 

i deras uppdrag, samt att fritidshemmets verksamhet och fritidspedagogernas 

arbete blir underordnade grundskolan. Vidare visar Anderssons studie att fri-

tidspedagoger mer bestämt skulle kunna hävda fritidshemmets verksamhet ge-

nom att tydligare kommunicera fritidspedagogikens värde. Samtidigt medför 

de strukturella förutsättningarna ett hinder för att åstadkomma en gemensam 

strategi för denna kommunikation. Detta hinder framhålls som förstärkt ge-

nom att rektor och övrig ledning saknar förståelse för hur de strukturella för-

utsättningarna påverkar fritidshemsverksamheten negativt.  

Fritidshemmets underordnade position i förhållande till grundskolan, påvi-

sas också av Haglund och Boström (2020), som genom observationer och in-

tervjuer har studerat tre fritidshem. Fritidshemmets verksamhet beskrivs som 

i många fall styrd av grundskolans verksamhet och fritidshemmets resurser 

sägs vara underprioriterade. Brist på planeringstid medför att fritidshemsverk-

samheten korttidsplaneras och att det saknas tid för ett gemensamt planerings-

arbete. Ytterligare förklaras också bristen på behörig fritidshemspersonal som 

en försvårande omständighet för fritidshemsverksamheten. Även om rektor 
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uppfattas som stödjande för fritidshemmet, tycks möjligheterna att omfördela 

resurser inom budget till fritidshemmets fördel vara obefintliga. Emellertid 

föreslår Haglund och Boström att en avgränsning av det klassrumsstödjande 

arbetet, liksom ett förtydligande kring fritidshemspersonalens ansvar i det ar-

betet, skulle kunna bidra till möjligheten att skapa goda lärandemiljöer.  

Andersson (2013) konstaterar att fritidspedagogernas insats blir otydlig för 

rektorer och lärare på grund av att det saknas ett specifikt skolämne om sociala 

kunskaper och färdigheter. Samtidigt lyfts rektorers beskrivningar av fri-

tidspedagogers kunskapsbas fram, vilken också kan förstås som en positiv 

stödjande bild, som i Haglund och Boströms (a.a.) studie. Andersson (a.a.) 

exemplifierar rektorers perspektiv på fritidspedagogers kompetens, genom en 

beskrivning av en bred kunskap om elevers sociala utveckling och identitets-

utveckling, som grundas i fritidspedagogernas egen sociala kompetens. Denna 

kompetens bidrar emellertid till att fritidspedagoger anses kunna användas i 

många olika sammanhang inom hela grundskoleverksamheten. Det framgår 

också av fritidspedagogernas egna beskrivningar av sina arbetsuppgifter och 

är bidragande till att de betraktas som lämpliga som vikarier till exempel i 

grundskolans verksamhet. Kompetensen bidrar på så vis till en utmaning för 

fritidspedagogerna i stället för att vara en tillgång i deras eget uppdrag. 

Såväl Haglund (2018) som Andishmand (2017) belyser fritidshemmet med 

ovannämnda underordning i förhållande till grundskolan, och Haglund (a.a.) 

ger indikationer på att rektors ledning avspeglas i fritidshemsverksamheten. 

Det kan förstås som att en ofullständig eller oförstående ledning resulterar i 

en fritidshemsverksamhet som också uppvisar brister eller får större utma-

ningar, exempelvis till följd av att grundskoleverksamheten prioriterats. Även 

om Haglunds studie är en mindre studie, där resultatet redovisas från ett nar-

rativ av en fritidshemspersonal, betonas resultatet i relation till att Skolin-

spektionen påvisar rektors ledning som avgörande för elevers möjliga lärande. 

Haglund (a.a.) drar slutsatsen att resultatet kan förstås generellt i relation till 

fritidshemsverksamheter.  

Med detta förflyttas blicken till rektor som pedagogisk ledare och tänkbara 

möjligheter vad gäller att utveckla fritidshemsverksamheten. 

3.4 Att leda och utveckla fritidshemsverksamhet 

För fritidshemmet är det rektor som är ytterst ansvarig för verksamheten. Det 

betyder att rektor även innehar rollen som pedagogisk ledare, vilket enligt 

Löwstedt (2018) samtidigt kan innebära att arbetet försvåras. Löwstedt (a.a.) 

problematiserar frågan om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet till-

sammans med betydelsen av ledarskapskunskap. I detta framhålls att det pe-

dagogiska ledarskapet är att betrakta som ett ökat krav, ytterligare en typ av 

ledarskap, utöver skolledarskapet, som dock ofta saknar förutsättningar i den 
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reella verksamheten. Rektors yrkesroll är komplex och ledarskapet är ett yr-

kesutövande som utgör en del av ständigt pågående organisatoriska processer. 

Tidigare framhölls fritidspedagogernas vision som betydelsefull för verksam-

heten (Närvänen & Elvstrand, 2014), men även rektors vision är betydelsefull 

för fritidshemsverksamheten. I Kurland, Peretz och Hertz-Lazarowitzs (2010) 

kvantitativa enkätstudie deltar 1 474 lärare från 104 skolor. Resultatet visar 

att skolans vision tar sin riktning från rektors ledarskap och influeras av flera 

faktorer, till exempel betonas rektors egna värderingar. Visionen framhålls 

som avgörande för en skolas organisatoriska lärande. Gemensamheten kring 

visionen kan tolkas som att den innefattar både fritidshemspersonalen och rek-

tor. Leithwood och Riehl (2003) sammanfattar dokumenterad kunskap om 

skolledarskap. De belyser att rektors ledarskap inrymmer en tydlig kommuni-

kation av visionen, för att stödja och konkretisera en undervisning som är ba-

serad på visioner och mål. På så vis kan lärandekulturen i kollegiet utvecklas 

och den gemensamma förståelsen för skolans vision medför att elevers lärande 

också främjas. 

Skolledarskapet är, enligt Löwstedt (2018), att betrakta som ett brokigt ar-

bete som sker i samspel med medarbetarna, i syfte att såväl influera som att 

utveckla och förändra verksamheten i praktiken. Löwstedt belyser också att 

ett vetenskapligt grundat arbets- och förhållningssätt i skolan, innebär att kon-

tinuerligt utveckla lärandeteorier såväl som ett socialt lärande för elever. Med 

utgångspunkt i verksamhetens ledning och styrning som en interaktion med 

medarbetarna, kan ovanstående också förstås som att rektors pedagogiska 

grundsyn kommer att ha betydelse för hur arbetet med socialt lärande i fritids-

hemmet utformas.  

Med utgångspunkt i uppdraget med att arbeta för en skola på vetenskaplig 

grund, visar Ståhle och Eriksson (2018) på skillnader i hur tio rektorer uppfat-

tar vad denna grund innebär. Deras intervjustudie visar ett motsatsförhållande 

mellan läroplan och forskning, vad gäller rektors perspektiv på arbetets ut-

gångspunkt. Samtidigt beskriver de att rektors uppfattning av det pedagogiska 

ledarskapet ger följder i verksamheten. Ur det ena perspektivet blir rektors 

främsta uppdrag att leda lärarnas implementeringsarbete, som ett kvalificerat, 

analytiskt kollegialt arbete. Ur det andra perspektivet handlar rektors pedago-

giska ledarskap om att styra vilken forskning som ska vara basen för under-

visningens innehåll och att möjliggöra för lärarna att realisera detta i prakti-

ken. Oavsett hur rektor tolkar och förstår grunden för sitt arbete, ställer re-

spektive tolkning krav på att rektor är förtrogen med läroplanen, olika kun-

skapsperspektiv och lärandeteorier och vad som är relevant forskning. 

Löwstedt (2018) betonar skolledarskapet som ett samspel med medarbe-

tarna, något som även Nordzell (2018) pekar på. Nordzell introducerar tidigare 

ledarskapsforskning, samt presenterar och diskuterar exempel på forskning 

där ledarskap betraktas ur ett relationellt perspektiv. Sett till ledarskap som en 

relationell företeelse framhåller Nordzell medarbetarna som en förutsättning 
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för att kunna utöva ledarskapet. Medarbetarnas delaktighet i det ledarskap som

möjliggörs betonas, likaså att ledarskapet sker genom interaktion. I detta anges 

kommunikationens betydelse i skolverksamheter och kontinuerliga samtal i 

den dagliga verksamheten markeras som en viktig del för verksamhetens ge-

nomförande. 

I likhet med Nordzell (a.a.) framhäver Kane (2015) det kontinuerliga sam-

talets betydelse för utveckling. Genom ett aktionsforskningsprojekt tillsam-

mans med fritidshemspersonal utforskas lekpraktiker i fritidshemsverksam-

heter. Resultatet i Kanes studie visar att lek kan ha flera syften, bland annat 

att främja elevers sociala kompetens. I projektet är syftet även att ifrågasätta 

och omförhandla eventuella förgivettaganden om lek hos personalen. Kanes 

studie lyfter även fram att det finns ett samband mellan talet om lek och vilken

typ av lek som får utrymme i fritidshemsverksamheten. Vidare konstateras att 

den typ av lek som ges utrymme i fritidshemsverksamheten är avhängig av

hur fritidshemspersonalen betraktar sin praktik. Resultatet visar också att en

gemensam förståelse tar form under projektets gång. Likaså synliggörs den

möjliga förändringen utifrån fritidshemspersonalens förändrade tänkande, vil-

ket sker via den iterativa processen i aktionsforskningsprojektet. Detta sker

tillsammans med forskaren, som fungerar som samtalsledare.

Fritidshemspersonalens möjlighet till kollegialt lärande är väsentlig för fri-

tidshemsverksamheten, vilket även görs synligt i en forskningsöversikt av 

Schuepbach och Lilla (2020). De betonar också att kollegiala samtal behöver 

ges ett kontinuerligt utrymme för att kunna bli en del av en utvecklingspro-

cess. De framhåller samtidigt, i likhet med Sula, Dutrevis och Crahay (2019), 

att varje utvecklingsprocess behöver stöd, liksom att utgångspunkten bör vara 

den nivå där kollegiet befinner sig. Sula m.fl., som genomför ett nationellt

kompetensutvecklingsprojekt med 200 förskollärare i Albanien, påpekar dess-

utom att det bör finnas tid för individuell reflektion, liksom tid för att pröva

idéer praktiskt, mellan de tillfällen som finns för kollegiala samtal, för att möj-

liggöra optimal verksamhetsutveckling. 

Ytterligare en möjlighet i det kollegiala samtalet framhåller Dahl (2014)

vars studie visar att det saknas både en gemensam diskussion kring och en

analys av det relationella arbetet. Dessa båda aspekter sägs hänga samman i 

en ömsesidig påverkan, där avsaknaden av det ena bidrar till avsaknaden av

det andra och tvärtom. 

Enligt ovan synliggör tidigare studier att kollegiala samtal kan möjliggöra 

för fritidshemspersonal att utveckla både samsyn och ett gemensamt språk för

arbetet med socialt lärande tillsammans med rektor, liksom att det kan bidra 

till positiva effekter för deras gemensamma arbete.  
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis synliggörs socialt lärande som de processer där barn lär 

sig att på ett fungerande sätt vara tillsammans med andra. Utgångspunkten för 

dessa processer är social kompetens och social interaktion. Olika förmågor 

lyfts fram som nyckelkomponenter för social kompetens, vilka relateras både 

till individen själv och till samvaron med andra. Självkännedom, empati och 

känsloreglering är exempel på individuella förmågor, medan förmågan att för-

stå, agera och kommunicera lämpligt i sociala situationer relateras till social 

samvaro. Emellertid framkommer också att det till viss del saknas enighet om 

vad som utgör social kompetens. Det blir samtidigt tydligt att social interak-

tion bidrar till social kompetens och att det sociala lärandet sker i samspel med 

andra människor.  

Vuxnas närvaro i elevers sociala lärande är betydelsefull, tillika påverkas 

möjligheter för socialt lärande av vistelsemiljö och kulturella skillnader. Att 

undervisa för socialt lärande exemplifieras som bidragande till möjligheten 

för individen att både nå goda studieresultat och skapa ett gott liv i samhället. 

Det sociala lärandet blir på så vis en väg mot en hållbar utveckling och arbetet 

med socialt lärande är att betrakta som undervisning för hållbar utveckling.  

Tidigare forskning om fritidshemmet visar att socialt lärande ofta relateras 

till fritidshemmets verksamhet. Även om tidigare studier har skiftande in-

gångar i syfte och frågeställningar är socialt lärande ofta förekommande som 

en del av resultaten. I såväl nordisk som internationell forskning framställs 

elevers sociala lärande som syftet med fritidshemsverksamhet. Detsamma gäl-

ler tidigare studier av svenska fritidshem, men precis som i forskning om so-

cialt lärande tycks det saknas samstämmighet kring vad socialt lärande inne-

bär i fritidshemmet och hur arbetet ska göras. I stället framkommer ett mot-

satsförhållande mellan ett socialpedagogiskt synsätt och ett utbildningspeda-

gogiskt synsätt. Strukturella förutsättningar tycks i många fall vara styrande 

för hur verksamheten genomförs. Att leda och utveckla verksamheten i fritids-

hemmet görs synligt som ett gemensamt arbete för fritidshemspersonal och 

rektor, samtidigt som rektor har det yttersta ansvaret för fritidshemsverksam-

heten. 

Många delar utgör helheten kring socialt lärande i fritidshemsverksam-

heten. För att undersöka fritidshemmets arbete med socialt lärande har ett teo-

retiskt perspektiv valts med hänsyn till möjligheten att förstå fritidshemmet ur 

ett interaktionistiskt perspektiv. I nästa avsnitt följer en presentation av det 

teoretiska perspektivet. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen, 

som grundar sig på ett interaktionistiskt synsätt. Därigenom antas att lärande 

och utveckling sker genom ett samspel mellan individen och den omgivande 

miljön. Bronfenbrenners (1979, 2005) utvecklingsekologiska och bioekolo-

giska teorier har använts för båda delstudierna. De har tidigare använts inom 

olika forskningsfält, som psykologi, handikappvetenskap och specialpedago-

gik, samt även utbildningsvetenskap och didaktik. Brodin (2018) använder 

den bioekologiska systemteorin för att diskutera lek och leksaker som främ-

jande för barns utveckling. Zakirova Engstrand (2019) använder teorin för att 

identifiera och beskriva miljöfaktorer och processer som påverkar implemen-

tering och tillhandahållande av stöd för barn med autismspektrumtillstånd och 

deras familjer. Teorierna har också använts för att studera barns sociala rela-

tioner i övergången mellan förskola och skola, i vilken föränderligheten i re-

lationerna representeras genom ett ekologiskt perspektiv (Murray, 2013). Von 

Brömssen och Korp (2017) använder dem för att generellt beskriva hur orga-

nisation, förhållningssätt och didaktiska verktyg möjliggör eller hindrar nyan-

ländas kunskapsutveckling och sociala inkludering.   

Med det systemteoretiska perspektiv som Bronfenbrenners utvecklings-

ekologiska (Bronfenbrenner, 1979) och bioekologiska (Bronfenbrenner, 

2005) systemteori utgör, blir det möjligt att visa vilka olika faktorer som på-

verkar arbetet med socialt lärande i fritidshemmet. Genom synliggörandet av 

dessa faktorer och samspelet mellan dem bidrar teorin till en didaktisk analys 

av socialt lärande i fritidshemmet. Det i sin tur bidrar till en förståelse för hur 

socialt lärande för elever i fritidshemmet blir möjligt, genom det som kommer 

till uttryck hos personal och rektorer. Likaså möjliggörs en teoretisk förståelse 

för socialt lärande i fritidshemmet, utifrån hur det beskrivs av fritidshemsper-

sonal och fritidshemsrektorer. 

4.1 Ett utvecklingsekologiskt perspektiv 

Det utvecklingsekologiska systemet liknas av Bronfenbrenner (1996) vid en 

uppsättning ryska dockor. Där representerar den innersta dockan den enskilda 

individen och de följande omslutande dockorna konstituerar omvärlden och 

olika omvärldsfaktorer. Lärande och utveckling sker genom samspelet mellan 
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dessa faktorer och individen. Systemets olika delar, mikrosystemet, mesosys-

temet, exosystemet, makrosystemet och kronosystemet, kan ur ett ovanifrån-

perspektiv också liknas vid årsringarna i ett träd (Bronfenbrenner, 1979).  

Mikrosystemet är det innersta systemet och innefattar individen och dennes 

omedelbara närhet. Här finns den största påverkansmöjligheten för lärande 

och utveckling (Bronfenbrenner, 1979), med utgångspunkt i den omedelbara 

närheten. Det förstås som den sociala kontext där individerna befinner sig i 

fritidshemmets dagliga verksamhet. I föreliggande avhandling utgörs mikro-

systemet av fritidshemsgruppen, där personalen arbetar tillsammans med ele-

verna. Det är också fritidshemspersonalgruppen, där arbetet planeras och ref-

lekteras kollegialt eller under ledning av rektor. Lärande och utveckling för-

stås både som det lärande som möjliggörs för eleverna i verksamheten och 

som det kollegiala lärandet, som sker i olika konstellationer av personal och 

ledning.  

Därnäst följer mesosystemet, vilket kan beskrivas som relationerna mellan 

olika mikrosystem, vilka kan vara avgörande för individens utveckling och 

lärande (Bronfenbrenner, 1996). En individ ingår alltid i flera olika mikrosys-

tem, vilka utöver hemmet också kan vara olika arbetsgrupper eller gruppkon-

stellationer i skolan eller på arbetsplatsen. Mesosystemet förstås här som per-

sonalens kommunikation i olika kollegiala sammanhang, i arbetslaget eller i 

skolans fritidshemskollegium. Det är också kommunikationen med elever och 

elevers vårdnadshavare, liksom kommunikationen med lärare i grundskolans 

verksamhet och med rektor i verksamhetsgemensamma konferenser eller fri-

tidshemsnätverk. Mellan dessa mikrosystem, bär individen med sig sina erfa-

renheter och kunskaper, vilket är viktigt att beakta för att förstå en individs 

utveckling (Bronfenbrenner, 1979, 1996). Det tolkas dels som elevernas erfa-

renheter, som de bär med sig mellan grundskola och fritidshem, vilka fritids-

hemspersonalen beaktar som elevers nuläge, dels som de erfarenheter och 

kunskaper som fritidshemspersonalen bär med sig mellan olika arbetsgrupper. 

Nästföljande system är exosystemet, vilket består av faktorer av mer avläg-

sen karaktär och påverkan. Dessa faktorer påverkar individerna, utan att de 

själva är aktiva deltagare i systemet. I föreliggande avhandling innebär det 

exempelvis den påverkan som beskrivs till följd av barngruppens storlek, den 

fysiska miljön och elevernas vistelsetid. Det är även respektive skolas eko-

nomi, personaltäthet och de olika deltagarnas arbetsvillkor, liksom regional 

eller lokal policy. Samtliga dessa är förutsättningar som påverkar utan att del-

tagarna själva har möjlighet att direkt påverka eller förändra dem. 

Makrosystemet, som följer därpå, är det näst yttersta systemet och omfattar 

faktorer av övergripande karaktär. I makrosystemet återfinns nationella beslut 

om skolan, av ekonomiskt, juridiskt eller politiskt hänseende, liksom antagan-

den och tolkningar av läroplan och andra styrdokument. Dessa beskrivs av 

Bronfenbrenner (1996) som samhälleliga eller kulturella ritningar för olika 

sociala kontexter. De sägs vara snarlika för kontexter som liknar varandra och 
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förklaras också som föränderliga, med följden att förutsättningarna för lärande 

och utveckling kan förändras. I denna avhandling representeras makrosyste-

met av fritidshemspersonalens respektive rektorernas tolkningar av läroplanen 

och fritidshemmets uppdrag. Detta innefattar även de ömsesidiga attityder och 

värderingar vad gäller kunskap, lärande och värdegrund, som kommer till ut-

tryck i respektive deltagargrupp. Det förstås även som deltagarnas beskriv-

ningar av exempelvis politiska och ekonomiska beslut på nationell nivå. 

Det yttersta systemet är kronosystemet, som utgörs av aspekten tid, vilket 

av Bronfenbrenner (1979) och Bronfenbrenner & Morris (1998) betonas som 

en påverkansfaktor för individens utveckling. I det utvecklingsekologiska sy-

stemet är tid en individuell aspekt som tar sig uttryck i relation till de andra 

systemen, samt till de individuella förutsättningarna. Det innebär att olika in-

divider behöver olika lång tid för att utvecklas och lära. Olika processer, har 

också olika tidsperspektiv, vilket i fritidshemmet förstås som såväl en längre 

tid, till exempel en termin eller ett läsår, som en kortare tid, det vill säga en 

dag, en vecka eller månad. Historisk påverkan tillskrivs också kronosystemet. 

Kronosystemet förstås genom deltagarnas beskrivningar av tid i relation till 

elevers sociala lärande, men också som beskrivningarna av tid vad gäller det 

kollegiala lärandet. När det utvecklingsekologiska perspektivet vidareutveck-

lades kom tidsaspekten att bli ytterligare framträdande och benämningen änd-

rades till det bioekologiska systemet (Bronfenbrenner & Morris, 1998), vilket 

behandlas vidare längre fram i detta kapitel.  

4.1.1 Roller, relationer och aktiviteter  

Verksamheter där barn och elever vistas dagligen har enligt Bronfenbrenner 

(1981) stor betydelse för utveckling och lärande, som den heltäckande kontext 

de utgör. Fritidshemmets verksamhet erbjuder ett sådant sammanhang. Poten-

tialen för utveckling och lärande ökar med hänsyn till hur väl kontexten möj-

liggör och motiverar en individ att ömsesidigt interagera med andra. En ökad 

komplexitet i aktiviteter och relationer bidrar till större möjligheter vad gäller 

individens utveckling och lärande. Samtidigt är utvecklingspotentialen bero-

ende av den vägledning som kan ges av vuxna, liksom hur de vuxna skapar 

och upprätthåller varierande möjligheter för elever att utmanas i interperso-

nella relationer. Det tydliggör vikten av att den verksamhet som erbjuds är 

styrd av vuxna, vilket i denna avhandling förstås som att verksamheten behö-

ver vara medvetet reflekterad och planerad av fritidshemspersonalen. 

Fritidshemmets kontext är ett mikrosystem, där elever och personal vistas 

tillsammans dagligen och utgör det system där störst påverkansmöjlighet till 

lärande och utveckling finns. Mikrosystemet kan förklaras som ett mönster av 

roller, mellanmänskliga relationer och aktiviteter, vilket även innefattar den 

specifika kontextens fysiska och materiella särdrag (Bronfenbrenner, 1979). I 
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det specifika sammanhanget sker interaktionen direkt mellan människor, öga 

mot öga.  

Med utgångspunkt i individens plats i samhället eller i en specifik kontext,

finns beteenden och förväntningar om beteenden, roller (Bronfenbrenner, 

1979). I föreliggande avhandling tolkas det som de förväntningar och beteen-

den som kommer till uttryck hos deltagarna, om fritidshemmets kontext. Be-

roende på hur individen blir behandlad, vilket också påverkar hur hon tänker 

och känner, influeras hennes agerande. Det innebär att de individer som finns 

i den omgivande miljön också involveras, genom interpersonella strukturer. 

Det relateras här till fritidshemspersonalens förväntningar på eleverna i fri-

tidshemsgruppen och fritidshemsrektorernas förväntningar på sin personal. 

Det är också de beteenden som beskrivs i relation till socialt lärande. 

När en individ uppmärksammar eller deltar i en aktivitet med någon annan 

uppstår en relation. Relationer har stort inflytande på det lärande och den ut-

veckling som kan ske och kan gestaltas på olika sätt. Därför bidrar de också

till lärande och utveckling på olika sätt. I avhandlingen synliggörs begreppet

relationer mellan fritidshemspersonal och elever, samt mellan fritidshemsper-

sonal och rektor. Det gäller också de relationer som fritidshemspersonalen har 

sinsemellan. Bronfenbrenner (1979) kallar relationerna för dyader. Dyader är 

viktiga sammanhang för lärande och liknas vid byggstenar för att utveckla 

interpersonella strukturer. En observerande dyad innebär att relationen inne-

bär någon typ av reflektion eller medvetenhet hos individen, även om den inte 

medför en direkt kontakt. I avhandlingen kommer dyaden till uttryck i såväl

fritidshemspersonalens som rektorernas beskrivningar av relationer och för-

hållningssätt i arbetet med socialt lärande. I en delad dyad finns en ömsesidig-

het mellan dem som ingår i den, där respektive återkoppling kan bidra till både

uthållighet och ett komplexare interaktionsmönster. Det möjliggör ett ökat lä-

rande hos individen och ger, enligt Bronfenbrenner (1979), den mest kraftfulla

effekten på lärande och utveckling. De delade dyaderna utgörs här av de kon-

tinuerliga relationer som finns mellan elever, elever och vuxna, samt mellan

vuxna. Elevernas relationer är mer eller mindre ömsesidiga, i den dagliga va-

riationen av aktiviteter och interaktion. Även om en relation är ömsesidig kan 

den innebära att den ena parten har större inverkan på den andra, än tvärtom.

Bronfenbrenner (a.a.) beskriver det som en maktbalans med stor betydelse för

lärandet; den möjliggör för individen att förstå olika relationer och är särskilt

viktig för barn. I avhandlingen utgör begreppet maktbalans förhållandet mel-

lan fritidshemspersonal och elev, i vilket den vuxna, genom sin vägledande 

roll, har en större påverkan på relationen. Här införstås även rektors vägle-

dande roll i förhållande till sin personalgrupp.

Den delade dyaden medför möjligheten att individerna utvecklar känslor 

för varandra, vilket är särskilt betydelsefullt om det är ömsesidigt positiva

känslor och kallas för en primär dyad (Bronfenbrenner, 1979). Genom primära

dyader existerar individer för varandra, även när de inte är tillsammans, och
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dyader existerar individer för varandra, även när de inte är tillsammans, och
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påverkar vars och ens uppfattning om hur det egna beteendet betraktas av den 

andra. Det är, enligt Bronfenbrenner (a.a.), en stark motivation för lärande, 

och formar vilken utveckling som är möjlig. De primära dyaderna åskådlig-

görs i avhandlingen genom fritidshemspersonalens beskrivningar av sina re-

lationer med eleverna, samt hur dessa kan påverka hur elevers sociala lärande 

tar sig uttryck. 

Av ytterligare betydelse för individens lärande och utveckling är aktiviteter 

(Bronfenbrenner, 1979). Begreppet aktivitet definieras som en process som 

pågår över tid och har ett uttalat mål. Genom att aktiviteten sker i relation med 

andra kan komplexiteten ökas. I föreliggande avhandling förstås aktiviteter 

som de undervisnings- och lärandeprocesser som beskrivs avseende socialt 

lärande.  

Bronfenbrenner (1979) beskriver skolan som en verksamhet med ansvar 

för att förbereda elever för ett effektivt deltagande i vuxenlivet. Han framhål-

ler också att verksamheten måste vara prioriterad, samt att den måste ledas av 

människor med förmågan att se och förstå behovet hos varje individ. Fritids-

hemmet förstås som en verksamhet som är stödjande för elevers utveckling 

och lärande, dels ur ett samhällsperspektiv, dels med utgångspunkt i varje in-

divids respektive behov. Därför bör fritidshemmets verksamhet formas med 

ett tydligt syfte av dem som tillsammans leder verksamheten. Det behövs även 

en didaktisk reflektion kring fritidshemsverksamheten, för att kunna förstå 

elevernas respektive behov kan mötas. 

4.2 Bioekologiskt perspektiv 

Bronfenbrenner och hans kollegor vidareutvecklade och förtydligade det ut-

vecklingsekologiska systemet och därigenom kom systemet att kallas för bio-

ekologiskt (Bronfenbrenner & Morris, 1998). I det bioekologiska systemet 

särskiljs begreppen miljö och process, samtidigt som processen tydliggörs 

som den ömsesidiga interaktionen mellan en individ och andra personer, ob-

jekt och symboler i dennas omedelbara närhet. Vikten av att interaktionen får 

pågå relativt regelbundet under en längre tid betonas. Kontinuerlig interaktion 

kallas för proximala processer och anges som avgörande för individens ut-

veckling i mikrosystemet. I avhandlingen förstås de proximala processerna 

genom beskrivningarna av arbetet med eleverna i fritidshemsgruppen, samt i 

beskrivningarna av kollegialt arbete av såväl fritidshemspersonal som rekto-

rer.  

Mikrosystemet kompletterades med miljöns materiella egenskaper, liksom 

med andra individer och deras egenskaper såsom personligheter, uppfatt-

ningar och temperament. I avhandlingen kan personliga egenskaper komma 

till uttryck i deltagarnas beskrivningar av den interaktion som utgör proximala 

processer. Det innebär även att deltagarna i studien påverkar och påverkas av 
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interaktionen med respektive elever och fritidshemspersonal. De egenskaper 

som tillskrivs individer påverkar, enligt Bronfenbrenner och Morris (1998), 

riktningen för proximala processer och vilket resultat de kommer att ge.   

Med anledning av att de proximala processerna betonas som särskilt bety-

delsefulla, är också deras särskilda egenskaper vara tänkvärda. En aktivitet 

kan betraktas som effektiv först när den tillåts pågå utan avbrott, och involve-

rar individen under en längre tid. Kontinuitet markeras särskilt som en förut-

sättning för att interaktion ska kunna utvecklas i komplexitet, på samma sätt 

som ömsesidigheten betonas vad gäller effektiviteten i de proximala proces-

serna. Lärare och andra mentorer framhålls som nyckelpersoner vad gäller 

barns och elevers utveckling och lärande (Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

Det förstås som att fritidshemspersonalen är nyckelpersoner för elevernas lä-

rande. Likaså är rektor som pedagogisk ledare en nyckelperson för fritids-

hemspersonalen. Kontinuitet i aktiviteter tolkas både i relation till fritidshems-

verksamhetens genomförande och till fritidshemspersonalens kollegiala sam-

tal, där också rektor kan ingå.  

Vad som också har betydelse är diskontinuitet, även kallat kaos, vilket en-

ligt Bronfenbrenner och Evans (2000) kan medföra dysfunktionell social ut-

veckling. Det exemplifieras som bristande rutiner och struktur, samt som bul-

ler, trängsel och oförutsägbarhet i dagliga aktiviteter. Särskilt negativ påver-

kan på en socialt stöttande relation har trängsel, som kan medföra svårigheter 

vad gäller självreglering av beteende. Kaos kan störa såväl utveckling som 

upprätthållande av proximala processer och främjandet av kompetens och ka-

raktär (Bronfenbrenner & Evans, 2000). I föreliggande avhandling kan risken 

för kaos förstås utifrån deltagarnas beskrivningar av fritidshemsverksamhet-

ens strukturella förutsättningar. Motsvarande kan möjligheten till en positiv 

utveckling, såväl intellektuellt, som känslomässigt, socialt och moraliskt, för-

stås och förklaras utifrån deltagarnas beskrivningar av interaktion. 

Genom det bioekologiska systemet utvecklade Bronfenbrenner (2005) 

även beskrivningen av makrosystemet och förtydligade betydelsen av social 

miljö, kulturella värderingar och redskap, samt kulturskapande. Makrosyste-

met benämndes då som en samhällelig ritning för en kultur, en subkultur eller 

ett liknande socialt sammanhang. I avhandlingen visas makrosystemet genom 

de värderingar som kommer till uttryck kring fritidshemsverksamhetens dag-

liga genomförande. Vad gäller kultur som en del av makrosystemet finns 

emellertid kritik som framförs av Vélez-Agosto, Soto-Crespo, Vizcarrondo-

Oppenheimer, Vega-Molina och Coll (2017). De ställer sig frågande till att 

kultur inte skrivs fram med utgångspunkt i vardagliga sammanhang och påta-

lar en brist i att det bioekologiska systemet skiljer kultur från det som en kultur 

bidrar till. De framhåller vidare att Bronfenbrenners användning av begreppet 

ömsesidig påverkan placerar kultur som en yttre påverkansfaktor, som redu-

cerar kulturens betydelse för individens utveckling. Vidare betonar Vélez-

Agosto m.fl. (a.a) att institutionella regler, såsom i utbildningssammanhang, 
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är grundläggande för hur mänskliga relationer och kommunikation strukture-

ras, genom en kulturellt definierad miljö. De understryker i stället kultur som 

en del av mikrosystemet och de proximala processerna. I avhandlingen tolkas 

emellertid aspekten kultur med utgångspunkt i makrosystemet som en väv av 

socialt utbyte mellan komponenter från hela det bioekologiska systemet. Mak-

rosystemet definierar även de mer närliggande systemen och de proximala 

processerna (Bronfenbrenner, 2005). 

4.3 Det teoretiska perspektivet i analysen 

Teorin gör det möjligt att betrakta fritidshemmet ur en didaktisk synvinkel, 

med utgångspunkt i fritidshemspersonals och rektorers perspektiv på arbetet 

med socialt lärande. Deltagarnas beskrivningar av socialt lärande, strukturella 

förutsättningar, samt olika val och förhållningssätt vad gäller arbetet, kan med 

hjälp av teorin förklaras med utgångspunkt i de olika systemnivåerna, samt 

hur dessa påverkar varandra. Därigenom kan de didaktiska frågorna vad, hur, 

varför, för vem, när och var, samt tänkbara didaktiska konsekvenser synlig-

göras teoretiskt och på så vis ger teorin ett didaktiskt perspektiv. 

Bronfenbrenner och Evans (2000) beskriver utvecklingsvetenskap som ett 

systematiskt vetenskapligt arbete där förhållanden och processer som bidrar 

till kontinuitet och förändring över tid studeras. De menar att förståelsen för 

vad som formar mänsklig utveckling kan öka genom sådana studier och beto-

nar vikten av att försöka förstå vad rådande förutsättningar ger människor 

möjlighet att bli. Det teoretiska perspektivet används i linje med detta, för att 

bidra till en förståelse för vad socialt lärande kan innebära i fritidshemmet 

utifrån de premisser som beskrivs. Genom en sådan förståelse blir det möjligt 

att försöka förstå hur socialt lärande möjliggörs för elever i fritidshemmet.  

De olika systemnivåerna (mikro, meso, exo, makro och krono) används 

som analytiska begrepp för att lyfta fram de faktorer, såväl nära som mer di-

stanserade, som utgör fritidshemsverksamhetens förutsättningar utifrån delta-

garnas beskrivningar. Dessa faktorer är också grunden för de beslut som fattas 

av deltagarna i fritidshemsverksamheten. Det teoretiska perspektivet används 

även för att visa interaktionen mellan de olika faktorerna och för att förklara 

hur de, genom de olika systemen, interagerar med varandra. Genom det kan 

även förutsättningarna för elevers sociala lärande åskådliggöras, vilket i sin 

tur är en utgångspunkt för didaktisk reflektion avseende de val och värderingar 

som studiens deltagare ger uttryck för. Genom att beakta de förutsättningar 

som föreligger fritidshemsverksamheten i relation till de didaktiska frågorna 

kan det teoretiska perspektivet bidra till förståelse för hur socialt lärande blir 

möjligt i fritidshemmets verksamhet.  
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Mikrosystemet är centralt i avhandlingen, eftersom det är i mikrosystemet 

som elever och fritidshemspersonal möts dagligen, vilket utgör basen för ele-

vers sociala lärande. På samma sätt är rektor och fritidshemspersonal ett mik-

rosystem, även om de inte interagerar dagligen. I analysen används begreppen 

för mikrosystemets byggstenar: roller, relationer och aktiviteter för att visa 

vad deltagarna uttrycker som viktigt för elevers sociala lärande. Begreppet 

dyad används för att förklara karaktären av de relationer som kommer till ut-

tryck genom deltagarnas beskrivningar, medan begreppet proximala processer 

används för att synliggöra beskrivningar av interaktion. Begreppet maktbalans 

används för att förklara fritidshemspersonalens roll gentemot eleverna, samt 

rektors roll gentemot fritidshemspersonalen.  

Makrosystemet är också centralt i avhandlingen. All datainsamling har 

gjorts genom olika former av intervjuer, vars syfte har varit att lyfta fram del-

tagarnas respektive perspektiv. Det är ett synliggörande av de kulturella vär-

deringar som ligger till grund för såväl fritidshemspersonalens som rektorer-

nas förståelse för och skapande av de aktuella fritidshemmens kultur, det vill 

säga makrosystemet.  

 

4.3.1 Samlad översikt av det teoretiska perspektivet 

I tabell 1 ges en samlad översikt av det teoretiska perspektivet och hur det 

förstås i relation till fritidshemmet. Tabellen presenterades i licentiatuppsatsen 

(Jonsson, 2018) och har kompletterats med hänsyn till doktorsavhandlingens 

syfte. 

 

Tabell 1. Förklaring av det teoretiska perspektivet. 

Systemnivå   Förklaring   För fritidshemmet i avhand-
lingen 

          

Mikro   Aktiviteter, roller 
och relationer i indi-
videns närmaste 
miljö.  

  Fritidshemsgruppen med elever 
och personal, gruppkonstellat-
ioner av elever, personalgruppen, 
elevens familj, personal och rek-
tor.  

Proximala pro-
cesser i mikrosy-
stemet 

  Individens utveckling 
över tid i samspel 
med miljön (inklu-
sive andra individer) 
där denne regelbun-
det vistas. 

  Den utveckling som sker, i sam-
spel och kommunikation med 
andra som vistas där, utifrån den 
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Meso   Samspelet mellan 
olika mikrosystem. 

  Interaktion och kommunikation 
mellan personal och elever, per-
sonal kollegialt, samt eleverna 
emellan och kontakten mellan 
hem och fritidshem. Även Fritids-
hemsnätverk, kommunikation 
mellan arbetslag eller mellan ar-
betslag och rektor innefattas. 

          

Exo   Påverkar individerna, 
men utan deras ak-
tiva deltagande och 
utan att de har möj-
lighet att själva på-
verka eller förändra. 

  Strukturella förutsättningar i fri-
tidshemmets miljö, såsom skolans 
ekonomi, barngruppens storlek, 
personaltäthet, lokalernas ut-
formning och kapacitet, utomhus-
miljöns utformning, personalens 
arbetsvillkor, samt lokal och reg-
ional policy, liksom föräldrars ar-
betsvillkor som styr vistelsetid för 
elever. 

          

Makro   Antaganden av hur 
saker ska gå till, tolk-
ningar av lagar, atti-
tyder, modeller för 
samhällen och kul-
turer. 

  Personalens tolkningar av styrdo-
kument, individuell och gemen-
sam kunskaps-, lärande- och män-
niskosyn, den gemensamma vär-
degrunden. Ekonomiska, juri-
diska, politiska beslut på nationell 
nivå. Rektorers perspektiv på ar-
betet med socialt lärande, samt 
deras vision för socialt lärande i 
fritidshemmet. 

          

Krono   Systemens utveckl-
ing över tid. 

  Tidsaspekten i fritidshemmet är 
tiden ur ett längre perspektiv, ett 
läsår eller flera, d.v.s. den tid som 
en fritidsgrupp följs åt, ett histo-
riskt perspektiv på utveckling av 
verksamheten, såväl som varje 
enskild dag eller vecka, inklusive 
respektive aktivitet. Olika proces-
ser har olika tidsperspektiv, lik-
som olika individer behöver olika 
lång tid för lärande. 
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5 Metod  

Avhandlingen har en kvalitativ ansats. Det övergripande syftet är att under-

söka socialt lärande i fritidshemmets kontext, utifrån hur det beskrivs av fri-

tidshemspersonal och fritidshemsrektorer.  

I den första delstudien studerades fritidshemspersonals perspektiv på arbe-

tet med socialt lärande. I den andra delstudien har rektorers perspektiv på sitt 

uppdrag att leda fritidshemmet, med särskilt fokus på elevers sociala lärande, 

studerats. För att generera data har både gruppintervjuer och individuella in-

tervjuer använts, vilka har analyserats med det teoretiska perspektivet genom 

en abduktiv ansats. Studien har genomförts i en mellansvensk region, i mindre 

och medelstora kommuner.  

I detta kapitel presenteras de metodologiska överväganden som gjorts i stu-

diens respektive delar. Licentiatuppsatsen och de publikationer som innefattas 

i den kallas här delstudie 1, medan den studie som ligger till grund för artik-

larna i den senare delen, doktorsavhandlingen, kallas för delstudie 2. Eftersom 

delstudie 1 beskrevs utförligt i licentiatuppsatsen, beskrivs de metodologiska 

ställningstagandena för delstudie 1 mer översiktligt i jämförelse med delstudie 

2. 

5.1 Studiens översikt 

I tabell 2 ges en översikt över avhandlingens delstudier och de publikationer 

som innefattas. 

Tabell 2. Studiens översikt 

Omfattning  Doktorsavhandling 

 Pilot- 

studie 

Licentiatuppsats  

Publikation  I II III IV 

  Antologi-

kapitel 

Artikel Artikel Artikel 
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Verksamhet i 

fokus 

Grund-
skola 1–3 

Fritidshem 
F-3 

Fritidshem  
F-3 

Fritidshem  
F-3 

Fritidshem  
F-3 

Övergripande 

syfte 

 Att undersöka socialt lärande i fritidshemmets kontext, utifrån 
hur det beskrivs av fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer.  

 

Syfte Att bidra 
med kun-
skap om 
arbetet 
med soci-
alt lärande 
i grundsko-
lans tidiga 
år. 

Att bidra med ökad kunskap 
om fritidshemspersonals per-
spektiv på sitt arbete med so-
cialt lärande i fritidshemmet. 

Att undersöka rektorers per-
spektiv på arbetet med socialt 
lärande i fritidshemmet.  

Preciserat 

syfte 

Att belysa 
lärares ar-
bete med 
socialt lä-
rande i 
klassrum-
met 

Att belysa 
fritidshems-
personals 
perspektiv 
på viktiga 
kunskaper 
och för-
mågor i so-
cialt lärande 

Att belysa fri-
tidshemsper-
sonals per-
spektiv på ar-
betet med att 
främja ele-
vers sociala 
lärande 

Att studera 
rektorers 
perspektiv på 
socialt lä-
rande i fri-
tidshemmet 

Att studera 
rektorers per-
spektiv på att 
leda fritids-
hemmets ar-
bete med soci-
alt lärande. 

Forskningsfrå-

gor 

Hur beskri-
ver lärare 
sin under-
visning 
med fokus 
på socialt 
lärande? 

Vilka kun-
skaper och 
förmågor 
betraktar 
fritidshems-
personal 
som bety-
delsefulla i 
sitt arbete 
med socialt 
lärande i fri-
tidshem-
met? 

Vad framträ-
der som bety-
delsefullt i ar-
betet med 
elevers soci-
ala lärande? 

Vad karaktä-
riserar socialt 
lärande i fri-
tidshemmet 
utifrån rekto-
rers beskriv-
ningar?  

Vilka visioner 
om socialt lä-
rande i fritids-
hemmet kom-
mer till uttryck 
i rektorers be-
skrivningar? 

Teoretiskt 

perspektiv 

 Bioekologisk systemteori 
(Bronfenbrenner, 1979, 2005) 

Bioekologisk systemteori 
(Bronfenbrenner, 1979, 2005) 

Datain-

samlings- 

metod 

Individu-
ella inter-
vjuer (2 st). 

Semistrukturerade gruppin-
tervjuer (4 st). 

Individuella in-
tervjuer, semi-
strukturerade  
(7 st). 

Gruppinter-
vju, semi-
strukture-
rade, deltag-
arbaserade,  
(4 st). 
 

Deltagare Två lärare i 
grundsko-
lans tidiga 
år 

Fritidshemspersonal i fyra 
grupper, totalt 21 personer 

Sju rektorer i grundskolans ti-
diga år 
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5.1.1 Pilotstudie 

Inför delstudie 1 gjordes en pilotstudie, i vilken två lärare i grundskolans tidiga

år intervjuades angående sitt arbete med elevers sociala lärande. Pilotstudien

gav erfarenhet av själva intervjusituationen, liksom att de planerade intervju-

frågorna för studien kunde prövas (Merriam & Tisdell, 2016). Resultatet av

pilotstudien visade att fritidshemspersonalen ansågs ha stor betydelse för vil-

ket arbete som var möjligt att genomföra för att främja elevers sociala lärande. 

Med det som utgångspunkt riktades studiens fokus mot fritidshemmet och fri-

tidshemspersonalens perspektiv på sitt arbete med elevers sociala lärande.

5.2 Litteratursökning 

För att hitta tidigare forskning om fritidshemmet har litteratursökningar i di-

gitala databaser genomförts. Olika kombinationer av sökorden socialt lä-

rande, fritidshem, fritidshemmet, social learning, leisure time centre, extended

education och school-age educare användes i sökningarna för delstudie 1. För

delstudie 2 gjordes också sökningar där sökorden social competence, vision,

principal och school leader inkluderades. Framför allt har bibliotekets databas

och databasen ERIC, som tillhandahåller artiklar och konferensrapporter om 

pedagogik, använts. Även databasen DiVA har använts, emellertid med be-

gränsning till vetenskapliga publikationer i den avancerade sökfunktionen, för

att hitta artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. Databasen 

Google Scholar har till viss del använts, framför allt för sökningar på engelska

och vid sökningar där de andra databaserna inte visat någon träff. Sökningar

har gjorts kontinuerligt under delstudiernas gång, för att öka möjligheten att

fånga upp nyare studier. Vid två tillfällen, en gång för varje delstudie, har jag 

tagit hjälp av biblioteket för att optimera sökningarna.

Som komplement till databassökningarna, har information om publikat-

ioner från nationellt och internationellt nätverk för fritidshem beaktats, liksom

litteraturlistan från en forskarutbildningskurs med inriktning fritidshem. Där-

till har också referenslistor i vetenskapliga artiklar studerats för att härleda

information av relevans. 

5.3 Förförståelse

Genom min bakgrund som lärare i grundskolans tidiga år (F-4), som klasslä-

rare och lärare i förskoleklass, samt som lärare i förskola innehar jag en viss 

förförståelse för arbete i fritidshem. Som lärare arbetade jag nära fritidshems-

personalen, med såväl samverkan kring ämnesrelaterat innehåll och gruppens 

sociala klimat, som i interaktion kring elever om deras behov i skola och fri-

tidshem. I detta arbete var min utgångspunkt lärarens perspektiv. Jag har också 
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arbetat med skolans fritidshemspersonalgrupp, i kollegiala konferenser kring 

begreppet undervisning i fritidshem. Det arbetet hade ett verksamhetsutveck-

lande syfte, med utgångspunkt i fritidshemspersonalens perspektiv på sitt upp-

drag. Som lärare i förskoleklass innefattades också arbete med fritidshems-

verksamheten i mitt uppdrag. Den elevgrupp som utgjorde fritidshemsgruppen 

var densamma som utgjorde förskoleklasserna och i arbetet ingick även att 

arbeta under elevernas vistelsetid utöver förskoleklassverksamheten.  Detta, 

tillsammans med min erfarenhet som lärare i förskola, bidrar med förkun-

skaper om att arbeta med ett uppdrag, där omsorg, utveckling och lärande ska 

vara en helhet i undervisningen.  

I delstudie 2 innefattas erfarenheter och resultat av delstudie 1 också i för-

förståelsen, eftersom resultatet av delstudie 1 gav kunskaper om hur fritids-

hemspersonals perspektiv på sitt arbete kunde se ut. Dessa erfarenheter och 

kunskaper har bidragit till planering och genomförande av delstudie 2.  

5.4 Ett deltagarbaserat tillvägagångssätt 

I genomförandet har jag antagit ett deltagarbaserat tillvägagångssätt (Reason 

& Bradbury, 2006). Tillvägagångssättet har utvecklats under studiens gång 

och graden av det deltagarbaserade inslaget har ökat med tiden. Begreppet 

deltagarbaserad definieras genom att deltagarna och deras perspektiv är ut-

gångspunkten för forskningen, samt genom att delaktiggöra deltagarna kring 

innehåll och genomförande av gruppintervjuerna (delstudie 2) (Creswell & 

Creswell, 2018). Därtill fanns en tanke kring att deltagarnas delaktighet även 

skulle främja deras inställning och vilja att lära av varandra i samtalen 

(Kragler, Martin & Sylvester, 2014). Det deltagarbaserade tillvägagångssättet 

är ett sätt att föra praktik och forskning närmare varandra, samt att i större 

utsträckning ta tillvara individernas olika kompetenser. Det integrerar kun-

skap och handlande, vilket enligt Rowe och Hiser (2015) kan vara ett sätt att 

realisera en hållbar utveckling. Genom att utveckla kunskap om sin praktik, 

förståelse för praktiken och de förutsättningar som formar den, kan praktiker 

åstadkomma hållbara förändringar, såväl för sig själva som för andra (Kem-

mis, 2009). Här kan det förstås som att ett förändrat tänkande hos deltagarna, 

skulle kunna komma eleverna tillgodo. Ett deltagarbaserat tillvägagångssätt 

bidrar även till en mer demokratisk forskning och är ett växelspel mellan fors-

kare och deltagare, samt mellan teori och praktik, vilket också har ett etiskt 

värde (Nielsen, 2016). Rönnerman (2003) å sin sida framhåller att deltagarba-

serad forskning kan vara ett sätt att också öka professionalisering hos praktiker 

genom den kunskap de utvecklar kring sin verksamhet. Likaså betonar Rön-

nerman ansvarstagandet för den egna verksamheten som främjande för verk-

samhetens kvalitet, vilket ytterligare kan förstås enligt Grundy (1994) som 

framhåller ansvar och autonomi som sammanhängande med viljan att agera.  
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I delstudie 1 genomfördes gruppintervjuer med fritidshemspersonal. Valet 

av gruppintervjuer som datainsamlingsmetod gjordes dels utifrån fokus att be-

lysa personalens perspektiv, dels för att möjliggöra att både individuella tan-

kar och den gemensamma grunden för arbetet skulle blottläggas (Frey & Fon-

tana, 1991). En intervju är att betrakta som ett samspel mellan deltagarna i 

vilket kunskap frambringas genom deltagarnas interaktion (Merriam & Tis-

dell, 2016). Det fanns en tanke om att möjliggöra reflektion kring de egna och 

de gemensamma utgångspunkterna för arbetet. Ett kollegialt lärande kan be-

traktas som en process där människors gemensamma tänkande sätts i förän-

dring (Assarson, 2015), vilket i sin tur kan ha positiv effekt på hur en verk-

samhet utformas. Förhoppningen var att deltagandet skulle fungera som ut-

gångspunkt för ett fortsatt kollegialt lärande (Beitin, 2012), samt att därige-

nom främja deltagarnas fortsatta gemensamma arbete med elevers sociala lä-

rande.  

I delstudie 2 användes två typer av intervju som datainsamlingsmetod, dels 

individuella intervjuer, dels en serie gruppintervjuer. Utgångspunkten för stu-

dien har varit socialt lärande i fritidshemmet och delar av resultatet från min 

licentiatuppsats. De två intervjutyperna syftade till att komplettera varandra, 

samt till att bidra till ett deltagarbaserat arbetssätt.  

Delstudie 2 inleddes med individuella intervjuer. Genom dessa kunde del-

tagarnas mer personliga åsikter och värderingar bli synliga, både för mig och 

för dem själva, som en reflexiv utgångspunkt för kommande gruppsamtal (Re-

ason & Bradbury, 2006). För deltagarna i denna studie utgjorde de individu-

ella intervjuerna startpunkten för deras egna reflektioner kring både socialt 

lärande i fritidshemmet och sin roll som pedagogisk ledare för detta. Det fanns 

också en tanke om att de individuella intervjuerna skulle ge en möjlighet att 

utan påverkan från andra deltagare, samtala om socialt lärande i fritidshemmet 

på ett djupare individuellt plan, för att generera täta beskrivningar (Bryman, 

2016).  

Resultatet av de individuella intervjuerna blev därefter utgångspunkten för 

att planera samtalspunkter för kommande gruppintervjuer. Även för gruppin-

tervjuerna antogs ett reflexivt förhållningssätt (Reason & Bradbury, 2006), 

med tanken att deltagarna skulle komma att möta varandras lika och olika per-

spektiv i samtalen. Möjligheten till såväl nya infallsvinklar (Wahr & de la 

Harpe, 2015) och ett förändrat tänkande genom reflektionen kring olikheter i 

varandras perspektiv, som en samsyn kring det praktikgemensamma uppdra-

get fanns (Reason & Bradbury, 2006). Ytterligare en aspekt som har betraktats 

som betydelsefull är möjligheten för resultatet att vara praktiskt användbart i 

det vardagliga livet. Här möjliggjordes det genom att deltagandet kunde med-

föra insikter, inspiration och idéer som var möjliga att direkt överföra på det 

egna arbetet. För detta beaktades även vikten av kontinuitet, genom att sprida 

gruppintervjuerna över en hel termin och på så vis göra det möjligt att ge tid 

för att väcka nya tankar hos deltagarna (Fischer, 2013). 
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Intervjun är ett lämpligt verktyg för att kvalitativt belysa vad människor

säger och själva intervjusituationen betraktas som ett samspel mellan delta-

garna. I samspelet skapas kunskap genom deltagarnas interaktion (Merriam & 

Tisdell, 2016), genom vilken det möjliggörs för deltagarna att reflektera över

sina egna ställningstaganden. Gruppintervjuer kan betraktas som ett sätt att

exponera såväl personliga som gemensamma perspektiv (Frey & Fontana, 

1991).  

5.5 Urvalsprocesserna

I detta avsnitt presenteras urvalsprocessen för respektive delstudie. Delstudie 

1 riktar sig mot fritidshemspersonal och delstudie 2 riktar sig mot rektorer för

fritidshem i grundskolans tidiga år. Delstudie 1 genomfördes inom ramen för 

min licentiatuppsats (Jonsson, 2018) och som en del i den nationella forskar-

skolan Kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande

(FoRFa). Delstudie 2 utgår från delar av resultatet från delstudie 1, vilket visar

skillnader i fritidshemspersonalens beskrivningar av rektors pedagogiska le-

darskap. Studierna genomfördes vid olika tidpunkter och har skilda urvalspro-

cesser. 

5.5.1 Urval delstudie 1 

För delstudie 1 var utgångspunkten att göra ett strategiskt urval (Bryman, 

2016) och skolor som kommunicerade en tydligt formulerad pedagogisk idé 

om socialt lärande valdes inledningsvis ut. Information och förfrågan skicka-

des därefter via mejl, till rektorer för 13 skolor i kommunen (bilaga 1). Intres-

set för deltagande visade sig svalt och därför kontaktades rektorerna via tele-

fon, varvid några avböjde direkt och andra bad om att få utskicket återigen. 

Emellertid gav detta inte något resultat, utan intresset förblev svalt. Därför

gjordes ett mer randomiserat urval i följande omgång, där också olika typer

av upptagningsområde beaktades när skolorna valdes ut. Inledande kontakt

togs via mejl och därefter via telefon, med berörda rektorer. Ett visst intresse

uttrycktes, men kontakten resulterade inte heller denna gång i något delta-

gande. I ett tredje försök kontaktades ytterligare rektorer, via mejl och telefon,

utan hänseende vad gällde pedagogisk idé eller upptagningsområde. I några 

fall avböjdes deltagande med hänvisning till personalens arbetsbelastning,

medan några rektorer vidarebefordrade informationen till berörd personal som

i sin tur avböjde på grund av tidsbrist. I något fall avböjdes deltagande för att

fritidshemmet saknade lämpligt underlag, mer preciserat som att det saknades 

utbildad personal och att enheten befann sig i rekrytering. 
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För att gå vidare kontaktades en person med centralt utvecklingsansvar i 

kommunen, med förhoppningen att kunna nå ut till såväl rektorer som perso-

nal ännu en gång. Studien aviserades först i en sluten Facebookgrupp för fri-

tidshemspersonal, där åtminstone 90 personer sågs ha tagit del av informa-

tionen. Det resulterade i att intresse för deltagande väcktes hos ett fritidshem, 

som också kontaktade mig. Ovan nämnda centralt placerade person gjorde 

även ett mejlutskick till kommunens samtliga fritidshemsrektorer, samt till ett 

fritidshemsnätverk i kommunen. Slutligen resulterade detta i att sammanlagt 

21 personal från tre olika fritidshem, på tre olika skolor, kom att delta i fyra 

gruppintervjuer. Baserat på ovanstående kan urvalet betraktas som ett be-

kvämlighetsurval (Merriam & Tisdell, 2016), eftersom de som slutligen kom 

att delta var den fritidshemspersonal som fanns tillgänglig.  

Fritidshemspersonalen som deltog var både kvinnor och män i olika åldrar 

och med olika utbildnings- och yrkesbakgrund. I intervjugrupperna represen-

terades yrkesgrupperna fritidspedagog, barnskötare, tidigarelärare och för-

skollärare. Ingen vikt har lagts vid eventuella samband mellan utbildning och 

perspektiv, utan samtliga deltagare har betraktats som fritidshemspersonal. 

Detta eftersom de alla arbetar tillsammans med en gemensam barngrupp och 

utifrån gällande styrdokument. Deltagarna betraktas som ett representativt ur-

val (Guba & Lincoln, 1989), även om alla inte hade fritidspedagogutbildning 

eller motsvarande.  

Det fanns även ett intresse hos enskild fritidshemspersonal, från några olika 

fritidshem, att delta i studien. Dessa bjöds in till en fristående gruppintervju, 

men denna kom att ställas in till följd av deltagarnas förhinder, som sjukskriv-

ning och tidsbrist på grund av hög arbetsbörda. 

Tabell 3. Översikt personalgrupper och antal deltagare delstudie 1. 

Personalgrupp Antal deltagare Deltagarnas utbildning 

Maskrosen  3 st I dessa grupper deltog fritids-

hemspersonal med varierade ut-

bildningar: fritidspedagoger, 

barnskötare, tidigarelärare,  

förskollärare 

Tusenskönan  4 st 

Klövern 10 st 

Blåklockan  4 st Fritidspedagoger (samtliga) 

Totalt antal 21 st  

Tabell 3 ger en översikt över antalet deltagande fritidshemspersonalgrupper, 

antal deltagare i respektive fritidshemspersonalgrupp, samt deras utbildningar. 

5.5.2 Urval delstudie 2 

Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor kan urvalet till delstu-

die 2 sägas vara både ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt urval (Bryman, 

2016). Med utgångspunkt i syftet, att undersöka rektorers perspektiv på socialt 
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lärande, har förfrågan om deltagande riktats till rektorer i grundskolans tidiga 

år. Därigenom är urvalet att betrakta som målstyrt, eftersom rektorerna är en 

yrkesspecifik grupp av personer, med en särskild anknytning till det som stu-

dien avser undersöka (Bryman, 2016). Med det som utgångspunkt har de rek-

torer som anmält sitt intresse att delta beretts plats i undersökningen, vilket 

samtidigt kan betraktas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2016). De som 

genom sitt intresse fanns tillgängliga är de som har valts ut för att delta.  

Inledningsvis skickades information om studien (bilaga 3) tillsammans 

med förfrågan om deltagande, till kommunala samordnare för grundskola eller 

fritidshem i fem kommuner i en mellansvensk region. Därigenom gjordes för-

frågan om antingen kontaktuppgifter till aktuella rektorer alternativt vidarebe-

fordran till rektorer för fritidshem F-3. Förfrågan om deltagande i studien 

skickades därefter dels av mig, dels i något fall av samordnare till berörda 

rektorer. I dessa utskick nåddes 47 rektorer med ansvar för fritidshem år F-3 i 

regionen. Av de 47 tillfrågade rektorerna svarade åtta rektorer med ett uttryckt 

intresse för att delta i studien.  

Till de rektorer som ville delta gjordes individuella mejlutskick, med in-

formation om när studien planerades att ta sin början och att den skulle inledas 

med individuella intervjuer. I utskicken ombads rektorerna att återkomma med 

förslag på två tider, under en specificerad vecka, som passade för den första, 

individuella intervjun. Av de 8 som anmält sig återkopplade 6 rektorer via 

mejl och en kontaktades via telefon. Den åttonde eventuella deltagaren påmin-

des via mejl och jag försökte även nå denna via telefon vid ett flertal tillfällen, 

utan framgång. Följaktligen bokades sju inledande intervjuer under den före-

slagna veckan och på de tider som deltagarna hade önskat. 
 

Tabell 4. Deltagarnas yrkes- och utbildningsbakgrund delstudie 2, samt tjänstgö-
ringsår. 

Titel Yrkes- och utbildningsbakgrund År i nuva-

rande 

tjänst 

R1 – rektor Ämneslärare svenska/specialpedagogik, engelska (högsta-

diet), förstelärare, kollegavägledare, Pågående rektorsut-

bildning 

3  

R2 – rektor Fritidspedagog, arbetat i grundskola, tillförordnad rektor i 

perioder. Rektorsutbildning 

2   

R3 – rektor Grundskollärare 1–7 + bild, arbetat som mellanstadielä-

rare. Pågående rektorsutbildning. 

2,5 
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R4 – rektor Gymnasielärare re/hi, arbetat i förskola, högskolekurs lek- 

och lärande, arbete i fritidshem, arbetat med barn i behov 

av särskilt stöd. Rektorsutbildning. 

4 

R5 – rektor Grundskollärare 1–7 sv/so, SvA, 9 år som skolledare. 

Rektorsutbildning 

2 

R6 – bitr. rek-

tor 

Undersköterska, lågstadielärare ma/no, bild, tf. rektor. 

Rektorsutbildning. 

4 

R7 – bitr. rek-

tor 

Fritidspedagog, arbetat som fritidspedagog på låg- och 

högstadium, biträdande rektor på högstadiet, 7:e året som 

rektor. Rektorsutbildning. 

1 

 

Tabell 4 ger en översikt över deltagarnas titel och bakgrund. Deltagarnas ut-

bildningsbakgrund varierar något, precis som deras yrkeserfarenhet. Samtliga 

har någon form av lärar- eller pedagogisk utbildning, till exempel gymnasie-

lärare, fritidspedagog, specialpedagog eller grundskollärare. Några av dem har 

arbetat i fritidshem, medan några i huvudsak har arbetat som lärare eller spe-

cialpedagog. Samtliga hade tidigare gått eller gick rektorsutbildning under 

studiens genomförande. Deras yrkesverksamma år som rektor för F-3 i nuva-

rande tjänst var mellan ett och fyra år. Samtliga hade flera års erfarenhet av 

att leda skolor. Deras yrkestitel var biträdande rektor eller rektor.  

 

5.6 Genomförande 

I detta avsnitt presenteras genomförandeprocesserna för de båda delstudierna 

1 och 2.  

5.6.1 Genomförande delstudie 1 

I delstudie 1 anpassades fritidshemspersonalens intervjutillfällen efter deras 

önskemål om dag och tid, på respektive arbetsplats, för att underlätta deras 

deltagande. Därför kom samtliga fyra gruppintervjuer att genomföras på re-

spektive arbetsgrupps gemensamma konferens- eller planeringstid. Intervju-

erna dokumenterades dels med ljudinspelning med hjälp av en diktafon, dels 

med kontinuerliga anteckningar under intervjuernas gång. Anteckningarna 

blev emellertid mycket kortfattade och fungerade framför allt som stöd för att 

ställa följdfrågor, men fyllde däremot ingen funktion efter intervjuerna.  

Intervjuerna varierade mellan 60 och 75 minuter i inspelad tid. Intervjuerna 

kan sägas semi-strukturerade (Bryman, 2016) genom utgångspunkten i en in-
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tervjuguide med temat socialt lärande (bilaga 2), vars syfte var att hålla sam-

talen inom ramen för studiens syfte och frågeställningar. Frågorna som ställ-

des var öppna, med utgångspunkt i socialt lärande, läroplanen, planering samt 

genomförande av arbetet i fritidshemmet. Frågorna var utgångspunkten för 

respektive intervju. Under samtalens gång kunde följdfrågor och fördjupande 

frågor ställas, i relation till vad som diskuterades och med stöd av de note-

ringar jag gjorde under tiden, detta i syfte att frambringa så detaljerade utsagor 

som möjligt (Merriam & Tisdell, 2016). Vid några tillfällen påtalade delta-

garna att de inte förstod varandra eller att de inte tyckte likadant, vilket ledde 

till fördjupade diskussioner. Dessa utmynnade i uttryck för förståelse, men 

inte alltid i överensstämmande åsikter.  

5.6.2 Genomförande delstudie 2 

I delstudie 2 genomfördes de sju individuella intervjuerna inledningsvis enligt 

plan (se tabell 5). Med anledning av olika verksamhetsrelaterade händelser, 

såväl oförutsedda som exempelvis centralt planerade arbetsdagar, kunde alla 

rektorer inte delta samtidigt vid alla tillfällen. Rektor 5 kom till exempel inte 

att delta vid någon av gruppintervjuerna, medan de andra deltog minst två 

gånger vardera. Vid respektive gruppintervju deltog fyra till fem av de sju 

rektorerna. Tabell 5 visar en sammanställning av antalet rektorer och respek-

tive deltagande i delstudie 2. 

 

Tabell 5. Sammanställning av antal rektorer och deltagande i delstudie 2. 

Rektor 

Tillfälle 

Rektor 

1 

Rektor 

2 

Rektor 

3 

Rektor 

4 

Rektor 

5  

Rektor 

6 

Rektor 

7 

To-

talt 

Individuell 

intervju 

x x x x x x x 7 

Gruppinter-

vju 1 

x - - x - x x 4 

Gruppinter-

vju 2 

x x x - - - x 4 

Gruppinter-

vju 3 

- x x x - x x 5 

Gruppinter-

vju 4 

x x - - - x x 4 

Respon-

dentvalide-

ring 

x x - - - x x 4 
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De individuella intervjuerna hölls alla inom en period om sju arbetsdagar. För

att underlätta för rektorerna genomfördes de individuella intervjuerna på res-

pektive skola. De spelades in med en diktafon, samtidigt som jag gjorde an-

teckningar för hand. Anteckningarna syftade framförallt till att vara ett stöd 

under intervjun, för att skapa överblick och för att kunna ställa följdfrågor

(Bryman, 2016). Intervjuerna varade mellan 55 och 60 minuter, med undantag 

för en intervju som blev något kortare och omfattade 35 minuter. Före varje

intervju inhämtades skriftligt samtycke (Vetenskapsrådet, 2017) från respek-

tive deltagande rektor, på en särskild blankett (bilaga 4). 

Som ram för intervjusamtalen användes en tematisk intervjuguide (Bry-

man, 2016), med dels bakgrundsfrågor angående titel, utbildning och yrkes-

bakgrund, dels frågor för området socialt lärande (bilaga 5). Intervjuguiden

hade också en rad för datum, rader för anteckningar, samt en kryssruta för att 

notera om skriftligt samtycke erhållits, för min egen hågkomst. 

Intervjufrågorna var öppna och avsikten var att deltagarna skulle ge djupare 

beskrivningar med utgångspunkt i temat (Bryman, 2016). Under flera av in-

tervjuerna berördes flera av punkterna efter att jag ställt endast en fråga, ef-

tersom samtalet spontant förflyttade fokus från det ena till det andra. Samtliga

intervjuer kom att behandla alla frågor, men även spontant uppkomna frågor

och följdfrågor, utifrån rektorernas reflektioner, bidrog till respektive intervju.  

Efter respektive intervju lämnades skriftlig information om datum och pre-

liminärt innehåll för kommande intervjutillfälle (bilaga 6), deltagarna infor-

merades även muntligt om plats för träffarna. Från början var planen att hålla 

tre gruppintervjuer, men efter önskemål från deltagarna hölls ytterligare en 

gruppintervju. Sammanlagt genomfördes fyra gruppintervjuer under vårtermi-

nen 2019. Dessa hölls på Mälardalens högskola, för att deltagarna skulle 

komma till en för dem neutral plats. För att göra stämningen mindre formell 

och för att skapa trivsel, serverades en enklare fika. 

Inledningsvis, vid behov, fick deltagarna presentera sig för varandra, samt 

kort berätta om sin arbetsplats och specifika förutsättningar, också detta för

att skapa en mindre formell stämning och för att bidra till en förståelse för 

varandras utgångspunkt. Innan intervjuerna inleddes betonade jag en önskan

om att förhållningssättet i samtalen skulle vara respektfullt. Detta med hänsyn

till att alla har olika förutsättningar i sin verksamhet, samt att inga uttalanden 

var att betrakta som facit för hur en verksamhet ska ledas.   

Gruppintervjuerna var bokade till två timmar och de två första hölls under 

förmiddagstid, kl. 9 – 11. Vid det andra tillfället bestämdes att följande inter-

vju skulle hållas på eftermiddagstid, delvis för att tillmötesgå några av rekto-

rernas verksamhetsrelaterade förutsättningar. Detta också för att rektorernas

deltagande var en förutsättning för att såväl kunna genomföra studien som för

att gruppintervjuerna skulle kunna ske med så många deltagare som möjligt. 

De efterföljande intervjutillfällena bokades därför till kl.13.30 – 15.30. 
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Intervjuerna spelades in med en diktafon, som placerades mitt på bordet. 

Innan respektive inspelning startades talade jag om att jag skulle sätta igång 

diktafonen. Den första gruppintervjun inleddes med att jag sammanfattade det 

preliminära resultatet av de individuella intervjuerna, med fokus på hur de 

själva hade beskrivit socialt lärande i fritidshemmet. Rektorerna gavs då också 

möjlighet att komplettera, ändra eller bekräfta resultatet (Bryman, 2016). 

Varje påföljande intervjutillfälle inleddes med en kort sammanfattning av vad 

som diskuterats vid föregående träff. 

Gruppintervjuernas innehåll ramades in med hjälp av en intervjuguide 

(Bryman, 2016), som främst syftade till att vara ett stöd för mig som samtals-

ledare för att hålla samtalen inom ramen för studiens syfte och forskningsfrå-

gor. Med utgångspunkt i ett deltagarbaserat tillvägagångssätt gavs emellertid 

relativt stor frihet för samtalen att röra sig i den riktning som rektorerna ön-

skade. Samtliga rektorer var måna om att låta samtalen handla om socialt lä-

rande i fritidshemmet och bidrog aktivt till att återföra fritidshemmet, eller 

specifika frågeställningar, till samtalsfokus. Under tiden antecknade jag, dels 

för att kontrollera vad som berörts, dels för att kunna ställa följdfrågor kring 

sådant som kommit upp till diskussion. I något fall antecknade jag inför kom-

mande intervjutillfälle, men mina noteringar kan i huvudsak sägas ha syftat 

till att vara ett stöd för att leda intervjuerna. 

Efter varje intervjutillfälle lyssnades inspelningarna igenom och intervju-

tillfällets samtalsämnen sammanfattades skriftligt, samt distribuerades till stu-

diens alla deltagare. Sammanfattningen syftade dels till att informera frånva-

rande deltagare om vad som diskuterats för att skapa möjlighet till delaktighet 

i samtalsprocessen, dels till att vara ett underlag till stöd för minnet för de 

deltagare som närvarat. Sammanfattningarna användes också för att planera 

nästkommande intervjutillfälle, både för att kontrollera vilka frågor som be-

rörts och för att kunna planera för diskussioner kring ytterligare uppkomna 

frågor, relaterade till det som diskuterats. Härigenom gavs deltagarna också 

möjlighet att påverka samtalsämnena vid träffarna, genom att de uppmanades 

att ge förslag på sådant som de önskade samtala om. Inför respektive gruppin-

tervju gjordes ett mejlutskick med den preliminära planeringen för kommande 

intervjutillfälle. 

Vid den fjärde och sista gruppintervjun var tid avsatt för att låta deltagarna 

genomföra en skriftlig utvärdering (bilaga 7). Syftet var att låta deltagarna ut-

trycka både positiva och eventuella negativa upplevelser av gruppintervju-

erna, samt för att kunna utveckla min egen förmåga att skapa och strukturera 

gruppintervjuer i framtida arbete och forskningsstudier. Syftet var också att ge 

deltagarna möjlighet att reflektera över vad deras deltagande hade bidragit till 

för deras egen yrkesroll och yrkesutövande. Samtliga av de deltagare som när-

varade vid det sista tillfället genomförde den skriftliga utvärderingen. De som 
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inte var närvarande fick utvärderingsblanketten skickad till sig via post, till-

sammans med ett frankerat svarskuvert, vilket resulterade i att ytterligare en 

utvärdering erhölls vid ett senare tillfälle.  

Som uppföljning till gruppintervjuerna och för att delge och diskutera re-

sultatet av min analys med deltagarna, anordnades ett tillfälle för forsknings-

kommunikation och respondentvalidering. För att möjliggöra att så många 

som möjligt av rektorerna skulle kunna delta föreslogs flera datum, av vilka 

rektorerna fick ange vilket eller vilka som passade dem. Därefter valdes ett 

datum som passade samtliga av dem som deltagit i gruppintervjuerna och res-

pondentvalideringen kom att hållas vid vårterminens start, läsåret efter data-

insamlingen. Trots att den dag som bokades från början passade alla, uppkom 

oförutsägbara förhinder och endast fyra av deltagarna kunde vara med vid 

detta tillfälle. Detta tillfälle fick en liknande struktur som de tidigare intervju-

tillfällena. Den hölls under eftermiddagstid, en lättare fika serverades medan 

resultatpresentationen gjordes. Deltagarna uppmuntrades att ställa frågor un-

der tiden och en avslutande diskussion med utgångspunkt i deras tankar tog 

plats efter presentationen. Detta tillfälle ljudinspelades inte. 

 

5.7 Bearbetning och analys 

I båda delstudierna antogs ett abduktivt tillvägagångssätt (Bryman, 2016) för 

att analysera datamaterialet. Det innebär att datamaterialet var utgångspunkten 

för analysen, samtidigt som också den teoretiska förförståelsen har givits ut-

rymme (Alvesson & Sköldberg, 2018). Analyserna har genomförts genom 

växelvis läsning av transkriberingarna och det teoretiska perspektivet, samt 

med syfte, forskningsfrågor och tidigare forskning i kontinuerligt beaktande. 

Avsikten har varit att analysera materialet både kreativt och kritiskt, med ett 

öppet sinne (Kennedy, 2018), både genom att inga begrepp eller koder förut-

bestämdes för att sortera materialet, samt utifrån möjliggörandet av en even-

tuell omtolkning av teorin. Processen i respektive analys har varit iterativ, ge-

nom att jag upprepade gånger har gått tillbaka i materialet i för att tolka och 

reflektera över relevans och innebörd, vilket enligt Merriam och Tisdell 

(2016) kan förstås som en analytisk kodning. Den andra delstudien genomför-

des baserat på de kunskaper och erfarenheter som bearbetning och analys i 

den första delstudien bidragit med. Därför skiljer sig bearbetning och analys-

process åt mellan de båda delstudierna. Min teoretiska förståelse har utveck-

lats under avhandlingsarbetet, vilket innebär att resultaten från den första 

delstudien delvis har analyserats om igen, baserat på den förståelsen, i den 

fördjupade utvecklade analysen.  
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5.7.1 Bearbetning och analysprocess för delstudie 1 

Inspelningarna från de fyra gruppintervjuerna transkriberades ordagrant, med 

huvudsakligt fokus på vad som blev sagt och mindre fokus på hur det uttryck-

tes. För att anta ett analytiskt fokus (Gibson & Brown, 2009) påbörjades ana-

lysen redan under transkriberingen, då inspelningarna lyssnades igenom upp-

repade gånger. Efter transkriberingen lästes transkriptionerna i sin helhet, i 

syfte att lära känna materialet.   

Materialet bearbetades därefter med inspiration av en abduktiv ansats, vil-

ket möjliggjorde en växelverkan mellan datamaterialet, teori och tidigare 

forskning i analysprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2018) . Genom den ab-

duktiva ansatsen kan analysen betraktas som generativ, vilket av Bronfenbren-

ner och Morris (1998) betonas som passande för användningen av ett bioeko-

logiskt perspektiv. Med den analytiska utgångspunkten i datamaterialet beak-

tades forskningsfrågorna för studien. Det av fritidshemspersonalens svar som 

kunde relateras till studiens forskningsfrågor färgmarkerades och sammanfat-

tades till enskilda ord eller korta beskrivningar, koder. Koderna, som är att 

betrakta som empiriska (Gibson & Brown, 2009) eftersom de inte var förde-

finierade, baserades på fritidshemspersonalens beskrivningar av faktorer med 

betydelse för arbetet med socialt lärande i fritidshemmet.  

Med utgångspunkt i den abduktiva ansatsen jämfördes och sorterades ko-

derna i interaktion med det teoretiska perspektivet. Genom det synliggjordes 

dels faktorer som kunde härröras till de olika nivåerna i det bioekologiska sy-

stemet, dels faktorer som kunde knytas an till de teoretiska begreppen roller, 

relationer och aktiviteter, ur mikrosystemet. Genom detta tillvägagångssätt 

skapades en teoretisk förståelse (Bryman, 2016), vilket innebär att en teoretisk 

förståelse för fritidshemspersonalens perspektiv på sitt arbete konstruerades. 

Bryman (2016) framhåller att en abduktiv ansats kan bidra till att åskådliggöra 

ett icke förväntat resultat, som också kan medverka till en förståelse för den 

kontext som beskrivs av deltagarna. Så blev fallet i denna delstudie, eftersom 

personalen återkommande uttalade sig om sin arbetssituation, vilket inte hade 

efterfrågats utan är ett resultat som var oväntat. 

Koderna som utarbetats sammanfördes till kodfamiljer, vilka var grunden 

för det som sedan kom att bli resultatets teman. Teman kan namnges både med 

utgångspunkt i datamaterialet och genom forskarens analys (Merriam & Tis-

dell, 2016). Resultatets teman i delstudie 1 namngavs både med grund i mina 

bedömningar under analysen och av personalens utsagor om socialt lärande. 

5.7.2 Bearbetning och analysprocess för delstudie 2 

Alla inspelningar, både de individuella och de gruppbaserade, transkriberades 

ordagrant. Undantag gjordes för samtalssekvenser som inte berörde studiens 

syfte och frågeställningar, så som mer personliga berättelser eller utsagor som 
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relaterade till grundskollärares arbete i klassrummet. Sådana sekvenser sam-

manfattades i blå text. För att lättare kunna urskilja relevanta textdelar under

analysen användes olika färger i hela dokumentet. Mina frågor eller uttalanden

skrevs ut med lila text och deltagarnas röster skrevs ut med svart text.  

De sju individuella intervjuerna transkriberades under perioden mellan ge-

nomförandet och den första gruppintervjun. Detta för att kunna redovisa ett 

preliminärt resultat av deltagarnas perspektiv på elevers sociala lärande vid 

det första gruppintervjutillfället, samt för att kunna använda resultatet som ett 

samtalsunderlag. I transkriberingarna för gruppintervjuerna användes en egen 

kolumn till att numrera varje rektor, för att kunna hålla isär deras utsagor. På 

så vis strukturerades transkriptionerna inför kommande läsning, för att tydlig-

göra vem som talade och för att bidra till att göra texten mer lättbearbetad. I 

transkriptionerna angav jag aktuell tid på inspelningen ex. (08:42) med regel-

bundenhet, med upp till 50 sekunders intervall, för det mesta 20–30 sekunder.

Kortare tidsintervall eftersträvades för att underlätta att hitta i filerna vid be-

hov under framtida läsning av transkriberingarna. Transkriptionerna av de in-

dividuella intervjuerna omfattar 84 A4-sidor text och transkriptionerna av 

gruppintervjuerna omfattar 118 A4-sidor text.  

Creswell och Creswell (2018) belyser att analysprocessen behöver ske i 

sekvenser och att analys sker på olika nivåer, vilket är ett tillvägagångssätt

som tillämpats i analysen av delstudie 2. Analysprocessen har varit iterativ

och varje steg har också inneburit att återgå till startpunkten flera gånger, med 

den nya kunskap som steget i sig har givit. Datamaterialet har sorterats och 

reflekterats i relation till forskningsfrågor, innehåll och teoretiskt perspektiv, 

vilket emellertid inte har varit en linjär process utan, i enlighet med den ab-

duktiva ansatsen, en växelvis process.   

I det första steget i analysen genomlästes transkriberingarna noggrant, med

fokus på respektive forskningsfråga. Under läsningen noterades reflektioner i 

marginalen. Det kunde vara reflektioner baserat på såväl tidigare forskning

som teoretiskt perspektiv, men också tolkningar och tankar baserat på min

egen förförståelse. Transkriberingarna var pappersutskrifter, men notering-

arna gjordes digitalt, i respektive dokument. 

I nästa steg klipptes uttryck ur transkriberingarna. Dessa urklipp berörde 

faktorer kopplade till elevers sociala lärande eller faktorer relaterade till per-

sonalens arbete med socialt lärande. Urklippen skildes åt, baserat på vilken

forskningsfråga de avsåg besvara, och placerades i varsitt nytt Excelark. Där-

efter bearbetades respektive ark var för sig enligt följande tillvägagångssätt. 

När urklippen placerades i det nya Excelarket, märktes de med information

om var i transkriptionen det hade hämtats, det vill säga från vilken av inter-

vjuerna och vem som hade sagt det. Textklippen sorterades i kolumner, base-

rat på likheter eller skillnader, och på så vis skapades en grund för att utarbeta 

koderna. Koderna var så kallade empiriska koder. Det vill säga att de inte var

fördefinierade utan arbetades fram ur datamaterialet (Gibson & Brown, 2009), 
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fördefinierade utan arbetades fram ur datamaterialet (Gibson & Brown, 2009), 
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vilket är ett vanligt tillvägagångssätt i kvalitativ analys (Creswell & Creswell, 

2018). De ord som bestämdes till koder kan förklaras som en-ords-beskriv-

ningar av textklippen (Creswell & Creswell, 2018).  

I nästa steg av analysen gjordes ytterligare jämförelser med kritisk gransk-

ning och koderna flyttades om i de digitala dokumenten, varefter paraply-

begrepp kunde arbetas fram. Koderna placerades då i ett nytt dokument, till 

kodfamiljer, under dessa paraplybegrepp, och sammanfördes med utgångs-

punkt i likheter. Kodfamiljerna sammanfördes till resultatets tre teman. Slut-

ligen jämfördes koderna i temana, för att i möjligaste mån undvika överlapp-

ning av innehållet.  

I den analytiska processen beaktades och reflekterades de teoretiska be-

greppen växelvis och de reflektioner som jag noterade i marginalen av tran-

skriptionerna (se ovan) innefattade även de teoretiska begreppen. De teore-

tiska begrepp som användes i analysen är mikro-, meso-, exo-, makro- och 

kronosystemet, samt mikrosystemets begrepp roller, relationer och aktiviteter. 

Även begreppet dyad användes som analytiskt begrepp, liksom begreppet 

maktbalans. Datamaterialet har inte primärt sorterats med utgångspunkt i det 

teoretiska perspektivet. Avsikten har varit att åstadkomma en teoretisk förstå-

else och förklaring för det som deltagarna har uttryckt och det teoretiska per-

spektivet har därför alternerats i analysprocessen. Den teoretiska förståelsen

har slutgiltigt arbetats fram genom läsning och tolkning av de teman som utgör

resultatet.  

Det abduktiva tillvägagångssättets växelspel mellan teori och datamaterial

har bidragit till den teoretiska förståelsen och de teoretiska begreppen har an-

vänts som sensitiva begrepp. Det innebär att de teoretiska begreppen har fun-

gerat både som en referensram och ett verktyg för att upptäcka olika och even-

tuellt nya uttryck och former för dem (Bryman, 2016). I analysprocessen har

avsikten också varit att hålla en viss distans till de koder som arbetats fram, 

för att på så vis medverka till att samtidigt skapa förståelse för innebörden av 

det kodade materialet och kopplingen till avhandlingens forskningsfrågor

(Bryman, 2016). 

I ett senare skede valdes de textklipp som var representativt sammanfat-

tande för deltagarnas perspektiv till citat för resultatredovisningen.

Avslutningsvis analyserades resultatet från de båda delstudierna genom att 

delstudiernas resultat beaktades i relation till varandra, för att på så vis skapa

en fördjupad kunskap om socialt lärande i fritidshemmets kontext. I den sam-

manfattande analysen intogs ett tolkande tillvägagångssätt (Denscombe,

2018) så till vida att resultatet av delstudierna har analyserats, reflekterats, 

samt jämförts i relation till varandra. Avsikten har varit att skapa en djupare 

förståelse för såväl socialt lärande i fritidshemmet ur det teoretiska perspekti-

vet, som en didaktisk förståelse för socialt lärande ur resultatet av de båda

delstudierna. 
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5.8 Studiens tillförlitlighet 

I detta avsnitt behandlas de metodologiska överväganden och val som gjorts 

genom forskningsprocessen och kan relateras till studiens kvalitet. Tillförlit-

ligheten för de båda delstudierna 1 och 2 presenteras i detta avsnitt. Utgångs-

punkten är Brymans (2016) beskrivning av kvalitativ forskning och de fyra 

kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka

och konfirmera.

Trovärdigheten i forskning grundas bland annat i att forskningen har ge-

nomförts utifrån gällande regler, vilket också erfordrar att tillvägagångssättet 

beskrivs så utförligt som möjligt (Bryman 2016). Ambitionen för avhand-

lingsstudien är att så utförligt som möjligt redogöra för processens olika över-

väganden och beslut, från planering till genomförande och analys.  

Även forskarens tolkning av resultatet anses vara betydelsefull för trovär-

digheten i en studie. Det innefattar även att de som deltagit i studien får ta del 

av och eventuellt validera resultatet (Bryman, 2016), så kallad respondentva-

lidering. För delstudie 1 kan en dylik validering sägas ha skett under intervju-

samtalens gång, genom den återkoppling som gavs i samtalen, till exempel

med frågor som ”menar ni att…”. Dessa frågor syftade till att säkerställa att 

jag uppfattade deras uttalanden korrekt. Trovärdigheten skulle emellertid ha

kunnat stärkts ytterligare, genom exempelvis en skriftlig respondentvalidering 

(Bryman, 2016). Beslutet att avstå en dylik validering grundades på att tillvä-

gagångssättet också kan ifrågasättas eftersom deltagarna inte självklart har

förmågan att validera en forskningsanalys (Bryman, 2016; Kvale & Brink-

mann, 2014), och att forskaren i stället behöver lita på sin egen förmåga. Be-

slutet kan också ha påverkats av den tidsram som fanns för studien, att tiden

var knapp, samt efter bedömningen att en skriftlig respondentvalidering skulle 

ha upptagit för mycket av deltagarnas redan knappa tid. Även i delstudie 2 

gjordes kontinuerlig återkoppling, för att säkerställa min uppfattning av delta-

garnas svar som riktig. Med hänsyn till tidsramen och deltagarnas egna ön-

skemål bedömdes en respondentvalidering (Bryman, 2016) som möjlig och 

den genomfördes som en forskningskommunikation, efter det att resultat och

analys var att betrakta som färdiga. Vid detta tillfälle presenterades resultatet 

tillsammans med analysen utifrån det teoretiska perspektivet. Fokus för detta 

tillfälle riktades mot att diskutera det presenterade materialet med utgångs-

punkt i deltagarnas tankar och frågor. Deltagarna gavs på så vis möjlighet att 

ge förtydliganden och kompletterande kommentarer kring resultatet. 

Överförbarheten i en studie rör möjligheten att förstå resultaten i relation 

till en annan, liknande kontext (Bryman, 2016). Det förutsätter en tät beskriv-

ning av den kontext som studeras, vilket har eftersträvats i båda delstudierna

(1 & 2). Såväl den lokala kontexten, vid varje intervjutillfälle, som fritidshem-

met i nationellt och internationellt sammanhang, har beaktats och belysts. Av-

sikten för studien har inte varit att generalisera, eftersom det trots täta beskriv-

ningar är svårt att dra generella slutsatser i kvalitativa studier (Bryman, 2016), 

77 

5.8 Studiens tillförlitlighet 

I detta avsnitt behandlas de metodologiska överväganden och val som gjorts 

genom forskningsprocessen och kan relateras till studiens kvalitet. Tillförlit-

ligheten för de båda delstudierna 1 och 2 presenteras i detta avsnitt. Utgångs-

punkten är Brymans (2016) beskrivning av kvalitativ forskning och de fyra 

kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka

och konfirmera.

Trovärdigheten i forskning grundas bland annat i att forskningen har ge-

nomförts utifrån gällande regler, vilket också erfordrar att tillvägagångssättet 

beskrivs så utförligt som möjligt (Bryman 2016). Ambitionen för avhand-

lingsstudien är att så utförligt som möjligt redogöra för processens olika över-

väganden och beslut, från planering till genomförande och analys.  

Även forskarens tolkning av resultatet anses vara betydelsefull för trovär-

digheten i en studie. Det innefattar även att de som deltagit i studien får ta del 

av och eventuellt validera resultatet (Bryman, 2016), så kallad respondentva-

lidering. För delstudie 1 kan en dylik validering sägas ha skett under intervju-

samtalens gång, genom den återkoppling som gavs i samtalen, till exempel

med frågor som ”menar ni att…”. Dessa frågor syftade till att säkerställa att 

jag uppfattade deras uttalanden korrekt. Trovärdigheten skulle emellertid ha

kunnat stärkts ytterligare, genom exempelvis en skriftlig respondentvalidering 

(Bryman, 2016). Beslutet att avstå en dylik validering grundades på att tillvä-

gagångssättet också kan ifrågasättas eftersom deltagarna inte självklart har

förmågan att validera en forskningsanalys (Bryman, 2016; Kvale & Brink-

mann, 2014), och att forskaren i stället behöver lita på sin egen förmåga. Be-

slutet kan också ha påverkats av den tidsram som fanns för studien, att tiden

var knapp, samt efter bedömningen att en skriftlig respondentvalidering skulle 

ha upptagit för mycket av deltagarnas redan knappa tid. Även i delstudie 2 

gjordes kontinuerlig återkoppling, för att säkerställa min uppfattning av delta-

garnas svar som riktig. Med hänsyn till tidsramen och deltagarnas egna ön-

skemål bedömdes en respondentvalidering (Bryman, 2016) som möjlig och 

den genomfördes som en forskningskommunikation, efter det att resultat och

analys var att betrakta som färdiga. Vid detta tillfälle presenterades resultatet 

tillsammans med analysen utifrån det teoretiska perspektivet. Fokus för detta 

tillfälle riktades mot att diskutera det presenterade materialet med utgångs-

punkt i deltagarnas tankar och frågor. Deltagarna gavs på så vis möjlighet att 

ge förtydliganden och kompletterande kommentarer kring resultatet. 

Överförbarheten i en studie rör möjligheten att förstå resultaten i relation 

till en annan, liknande kontext (Bryman, 2016). Det förutsätter en tät beskriv-

ning av den kontext som studeras, vilket har eftersträvats i båda delstudierna

(1 & 2). Såväl den lokala kontexten, vid varje intervjutillfälle, som fritidshem-

met i nationellt och internationellt sammanhang, har beaktats och belysts. Av-

sikten för studien har inte varit att generalisera, eftersom det trots täta beskriv-

ningar är svårt att dra generella slutsatser i kvalitativa studier (Bryman, 2016), 

77



78 

då de omfattar en begränsad del av en social verklighet. Emellertid möjliggör

de täta beskrivningarna för andra personer att avgöra om studiens resultat är

överförbara till andra miljöer (Guba & Lincoln, 1989). 

För att säkerställa pålitligheten i en studie, behöver forskningsprocessen 

grundligt redogöras utifrån processens alla faser (Bryman, 2016). Med en så-

dan redogörelse blir det möjligt att granska och bedöma kvaliteten på de steg

som tagits i forskningsprocessen. För detta kan kollegor fungera som

granskare, både under studiens gång och när den närmar sig slutfasen (Bry-

man, 2016). För avhandlingsstudien har avsikten genomgående varit att ge så 

detaljerade och utförliga beskrivningar som möjligt, för att bidra till att skapa

transparens i processens alla delar. De båda delstudierna (1 & 2) har vid flera

tillfällen diskuterats i olika forum, dels i doktorandgruppen Barn och Unga i 

Skola och Samhälle (BUSS), dels i forskningsmiljön BUSS vid Mälardalens 

högskola.  

Olika delar av delstudie 1 diskuterades även regelbundet i textseminarier, 

med doktorander och seniora forskare, i forskarskolan Kommunikation och

Relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa) under åren 2014 – 

2018. Resultatet från delstudie 1 har presenterats vid de internationella forsk-

ningskonferenserna OMEP och EECERA, 2017, vilket möjliggjorde för andra 

forskare och doktorander, att ge synpunkter, vilket också kan anses bidra till 

avhandlingens pålitlighet.  

Ovanstående granskningar har även bidragit till att stärka mitt eget grans-

kande synsätt (Guba & Lincoln, 1989), genom att studien har belysts ur andra 

personers perspektiv. På så vis har eventuella otydligheter synliggjorts och

möjligheten att ytterligare tydliggöra processen har givits.  

Genom andra personers granskningar kan även möjligheten att styrka och 

konfirmera studien ha stärkts, genom att granskningarna har bidragit till insik-

ter kring processens olika delar. Dessa insikter rör en utvecklad förståelse för

omöjligheten att i samhällelig forskning skapa fullständig objektivitet, bland

annat utifrån den egna förförståelsen som inte helt går att bortse ifrån (Bry-

man, 2016). Avsikten har emellertid varit att inte medvetet låta egna person-

liga värderingar påverka eller styra studiens genomförande och slutsatser. 

För delstudie 2 hade två forskningskonferenser planerats till hösten 2020, 

men med anledning av den pandemi (Covid-19) som uppstod, ställdes konfe-

renserna in. För den ena av dessa två (WERA-IRN Extended Education) har

genomförandet senarelagts till hösten 2021och mitt accepterade bidrag har er-

bjudits en plats där i stället. 
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5.9 Etiska aspekter  

I detta avsnitt presenteras de etiska aspekter som tagits i beaktan under av-

handlingsstudiens gång, i förhållande till samtliga delar, från planering till ge-

nomförande, tolkning, analys och rapportering.   

Genom hela avhandlingsstudien har Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2011, 2017) beaktats. Samtliga deltagare infor-

merades, dels skriftligt i de informationsbrev (se bilagor 1 & 3) som skickades 

inför studierna, dels muntligt vid respektive intervjutillfälle, om studiens syfte 

och om sina rättigheter som deltagare. De delgavs information om att deras

deltagande baserades på frivillighet och att de närsomhelst kunde avbryta sitt 

deltagande, utan att ge någon förklaring och utan någon för dem negativ kon-

sekvens. Samtliga deltagare gav sitt samtycke till deltagande. För delstudie 1 

skedde detta muntligt, medan samtycket inhämtades skriftligt för delstudie 2, 

vid respektive individuell intervju.  

Deltagarna fick även information om att allt insamlat material skulle 

komma att avidentifieras i kommande rapportering, samt att det kommer att

hanteras och förvaras så att inga obehöriga ges tillgång till det. Vidare infor-

merades även om att materialet endast avses användas i forsknings- och under-

visningssyfte. Deltagarna informerades dessutom om sina rättigheter enligt

EU:s dataskyddsförordning (se bilaga 3). Allt material som kan betraktas som

personuppgifter hanteras och förvaras med yttersta varsamhet, vilket innebär 

att ljudinspelningar och dokument förvaras lösenordskyddade eller på annat

vis låst för åtkomst. 

Med utgångspunkt i att den mänskliga interaktionen i en intervju har på-

verkan såväl direkt på intervjupersonen, som på den kunskap som skapas, kan 

intervjuforskning sägas vara genomsyrad av moraliska och etiska frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Kunskapen som uppstår kan komma att påverka

förståelsen för människans villkor, vilket erfordrar etiska överväganden i 

forskningsprocessen. Med hänsyn till det väcktes också frågor om det samhäl-

leliga värdet av den kunskap som skapas i en intervjuforskning. Ett forsk-

ningsprojekt bör med andra ord vara till gagn för såväl mänskliga som veten-

skapliga intressen.

Med anledning av den relation som blir till, mellan intervjuperson och in-

tervjuare, förtydligas vikten av att intervjusituationen är tillitsfull, på samma 

gång som den respekterar deltagarnas integritet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vid samtliga intervjutillfällen har samtalsklimatet beaktats och stor vikt har

lagts vid respekten för vars och ens personliga åsikter, med en medvetenhet 

om respektive deltagares enskilda utsatthet. Såväl intervjuaren (jag) som andra 

deltagare kan vara tänkbara att påverka utsattheten hos deltagarna (Frey & 

Fontana, 1991; Merriam & Tisdell, 2016). Detta har beaktats både vad gäller

att blottlägga sina åsikter för mig (delstudie 1 & 2) och vad gäller en tänkbar 

utsatthet inför den egna arbetsgruppen (delstudie 1). I delstudie 2 kunde denna

aspekt relateras till en eventuell rädsla för att uttrycka sig kring sin verksamhet
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inför yrkeskollegor. Inledningsvis uttryckte jag särskilt en önskan om att i 

dessa gruppsamtal inta ett förhållningssätt i vilket var och en förutsattes sam-

tala utan fördömande, samt att alla antogs delge sina erfarenheter med goda 

avsikter.  

Datamaterialet i delstudie 1 kom att blottlägga deltagarnas perspektiv på ett 

sätt som skulle kunna tolkas som kritiskt, gentemot såväl deras arbetsgivare 

som deras respektive arbetsplatser. Eftersom dessa perspektiv samtidigt före-

föll betydelsefulla för personalen att lyfta fram, har etiska aspekter särskilt 

beaktats i relation till dessa. Utgångspunkten, utöver de forskningsetiska prin-

ciperna (Vetenskapsrådet, 2011, 2017), har varit att rapportera ett rättvisande

resultat (Helgesson, 2015) och att faktiskt åskådliggöra personalens perspek-

tiv på sin arbetssituation, även om de kunde anses kritiska. Detta inte minst

för att de strukturella mönster de gav uttryck för i stor utsträckning kunde an-

ses vara avgörande för de beslut som fattades i det praktiska arbetet.  

Även i delstudie 2 framkom perspektiv på vissa av verksamhetens förut-

sättningar, vilka skulle kunna betraktas som negativ kritik vad gäller den per-

sonal som finns tillgänglig för anställning. Emellertid rör perspektivet mer ge-

nerellt de förutsättningar som föreligger utifrån utbildningsbakgrunden hos 

flertalet personer som söker anställning i fritidshem. Det är alltså inte en kritik 

mot specifika individer, utan en förutsättning som kan härröras till ett mer 

generellt problem i hela riket, även om det också anses ge följder i respektive

fritidshemsverksamhet. Det övergripande syftet i avhandlingen är att under-

söka socialt lärande i fritidshemmets kontext, utifrån hur det beskrivs av fri-

tidshemspersonal och fritidshemsrektorer. Det som deltagarna gav uttryck för, 

vad gäller förutsättningarna, kan i stor utsträckning anses ha betydelse för hur

de leder arbetet med socialt lärande i fritidshemmet och har därför betraktats

som viktigt att åskådliggöra.
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6 Resultat och analys 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka socialt lärande i 

fritidshemmets kontext, utifrån hur det beskrivs av fritidshemspersonal och 

fritidshemsrektorer. I detta kapitel presenteras resultatet av de båda delstudi-

erna med utgångspunkt i publikationerna I-IV, vilka ligger till grund för av-

handlingen. 

Eftersom delstudie 1 presenteras i sin helhet i licentiatuppsatsen ges den 

mindre utrymme här i kappan för doktorsavhandlingen. Sammanfattningarna 

av artiklarna I och II ger en översikt över respektive resultat. Det efterföljande

avsnittet med analys för delstudie 1 ger tillika en samlad redovisning av ana-

lysen så som den presenterades i licentiatuppsatsen (Jonsson, 2018). För

delstudie 2 och artiklarna III och IV är motsvarande delar mer utförliga. 

6.1 Resultat och analys av delstudie 1 

I den första delstudien riktas intresset mot fritidshemspersonals perspektiv på

socialt lärande och hur de anser att elevers sociala lärande kan främjas i fri-

tidshemsverksamheten.  

6.1.1 Resultatsammanfattning av artikel I 

I den första publikationen (I), antologikapitlet (Jonsson, 2017), ställdes forsk-

ningsfrågan: Vilka kunskaper och förmågor betraktar fritidshemspersonal

som betydelsefulla för elever i sitt arbete med socialt lärande i fritidshemmet? 

Resultatet visar fyra teman: trygghet, empati, kommunikation och ansvar, 

vilka beskrivs med utgångspunkt i det vardagliga arbetet i fritidshemsgruppen.

Det första temat, trygghet, betonas som en grundläggande förutsättning för 

att elever ska lära socialt både ur ett individuellt perspektiv och ur ett grupper-

spektiv. Det uttalas inte som en specifik kunskap eller förmåga, men anses

grundläggande för elevers sociala lärande. Fritidshemspersonalen betonar be-

tydelsen av elevens självkänsla den individuella tryggheten. Likaså framhåller

de att eleverna behöver känna trygghet i fritidshemsverksamhetens rutiner, 

samt i relationen till de vuxna i fritidshemmet. Den fysiska miljön beskrivs 

också ur begreppet trygghet. Dels betonas miljön genom möjligheten till so-
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cialt lärande i lek och samspel, dels genom elevers kunskap om förväntat be-

teende i fritidshemmets lokaler. Socialt lärande beskrivs omvänt som bidra-

gande till trygghet, vilket visar på ett växelspel i det sociala lärandet och indi-

videns enskilda beteende betonas som betydelsefullt för den gemensamma 

tryggheten.   

Det andra temat rör elevers empatiska förmåga, vilken beskrivs som sty-

rande för deras förhållningssätt och beteenden gentemot varandra. Fritids-

hemspersonalen betonar vikten av att elever tillägnar sig kunskap och medve-

tenhet om hur det egna beteendet påverkar andra människor, för en ökad möj-

lighet för eleverna att fatta passande beslut i vardagen och i samvaron med 

andra. 

Den empatiska förmågan beskrivs som central för kommunikationen mel-

lan eleverna, som är det tredje temat i resultatet. Kommunikativa kunskaper 

artikuleras som att kunna lyssna, samtala och respektera varandras åsikter och

framhålls som särskilt betydelsefulla för att utveckla förmågan att lösa kon-

flikter självständigt.  

Resultatets fjärde tema är ansvar och förmågan att ta ansvar beskrivs som

en förutsättning för att eleverna själva ska kunna bidra till den gemensamma

tryggheten. Fritidshemspersonalen betonar att en empatiskt grundad samvaro 

och att kommunikation är resultatet av elevernas ansvarstagande. Självkänsla 

och individuell trygghet anses stärkas som en följd av att var och en tar ansvar

för varandra. Fritidshemspersonalen uttrycker vidare att de förväntar sig att

eleverna tar ansvar, både vad gäller den fysiska miljön och i relation till sina

medmänniskor. Ansvar beskrivs som en praktisk, konkret förmåga, men också 

som att utveckla en förmåga att ta ansvar för sin situation i fritidshemmet. 

Fritidshemspersonalen ger uttryck för en tilltro till elevers förmåga att ut-

veckla ansvar, men framhåller samtidigt att det krävs såväl vägledning som

tid, samt att varje elev ges möjlighet att lära med utgångspunkt från sin egen 

nivå.  

Fritidshemspersonalen betonar sina egna relationer till eleverna för att 

främja trygghet, empati, kommunikation och ansvar. De understryker en ön-

skan om att kunna ägna tid åt var och en av eleverna. På så vis menar de att 

en nära relation med varje individ möjliggörs och framhåller att det i sin tur 

främjar den individuella tryggheten. Fritidshemspersonalen betraktar tilliten

mellan sig och eleverna som central, och betonar betydelsen av sin egen roll

som förebilder i elevernas sociala lärande.

6.1.2 Resultatsammanfattning av artikel II 

Även i den andra publikationen, artikel II (Jonsson & Lillvist, 2019), är ut-

gångspunkten personalens perspektiv. Artikeln (II) presenterar resultatet av
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den andra forskningsfrågan, som lyder: Vad framträder som betydelsefullt i 

arbetet med att främja elevers sociala lärande?

Som främjande för det sociala lärandet betonas gruppbaserade aktiviteter, 

där eleverna ges möjlighet till interaktion. Fritidshemsverksamhetens huvud-

syfte beskrivs med utgångspunkt i arbetet med socialt lärande och fritidshems-

personalen betonar att utgångspunkten är de behov, intressen och önskningar

som finns i respektive elevgrupp. Fritidshemspersonalen beskriver sig själva

som förebilder för eleverna och tydliggör samtidigt att de kompletterar

varandra med sina respektive kompetenser och förmågor. Den dagliga dialo-

gen med eleverna framhålls som särskilt betydelsefull. Samtliga fritidshems-

personalgrupper uttrycker att allt arbete innefattar arbete med elevers sociala

lärande. 

Resultatet visar samtidigt skillnader i fritidshemspersonalgruppernas be-

skrivningar av sitt arbetssätt. Det framkommer i några av fritidshemspersonal-

grupperna att socialt lärande inte är något de planerar för, vilket förklaras med

att arbetet baseras på en gemensam värdegrund. Att de arbetar utifrån samma 

grundtanke ges även som förklaring till att inga specifika diskussioner krävs 

vad gäller socialt lärande. Det åskådliggör att socialt lärande anses genomsyra 

arbetet i fritidshemmet, medan det samtidigt påvisar ett underförstått förhåll-

ningssätt hos fritidshemspersonalen. 

Vidare visar resultatet att dessa fritidshemspersonalgrupper beskriver de

strukturella förutsättningarna som försvårande eller hindrande för arbetet, med 

betoning på stora elevgrupper, bristfälliga lokaler och att fritidshemspersona-

len frekvent används som vikarier för grundskollärarkollegor vid deras från-

varo. De framhåller en frustration över sin arbetssituation, eftersom de struk-

turella förutsättningarna medför försämrade möjligheter att arbeta med rela-

tioner till eleverna. Brist på tid för planering och kollegiala diskussioner med 

didaktiskt innehåll förklaras också som en följd av de strukturella förutsätt-

ningarna. I stället menar de att deras diskussioner rör praktiska frågor och lä-

roplanen appliceras på genomförda aktiviteter i efterhand. Likaså framhåller 

fritidshemspersonalen att deras kompetens inte tas tillvara eftersom deras upp-

drag främst innebär att hantera ett stort antal elever.    

Ovanstående kontrasterar till följande beskrivningar av en fritidshemsper-

sonalgrupp, som ger uttryck för att vara tillfreds med det gemensamma arbetet

och framhåller sin verksamhet som väl genomtänkt och planerad för elevers 

sociala lärande. Till skillnad från de andra fritidshemspersonalgrupperna be-

skriver de regelbundna samtal om elevernas sociala lärande i sitt kollegium 

och tydliggör läroplanen som utgångspunkt för sin planering. Däremot synlig-

görs inga skillnader i de strukturella förutsättningar som de ger uttryck för, 

bortsett från att de inte talar om dessa som hinder i arbetet. 

Resultatet åskådliggör även skilda beskrivningar av rektors pedagogiska

ledarskap och delaktighet i fritidshemskollegiet. Beskrivningarna visar att den
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Resultatet åskådliggör även skilda beskrivningar av rektors pedagogiska

ledarskap och delaktighet i fritidshemskollegiet. Beskrivningarna visar att den
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fritidshemspersonalgrupp som är nöjdare med sin arbetsinsats framhåller rek-

tors kontinuerliga deltagande i kollegiala sammanhang och ett tydligt pedago-

giskt ledarskap. De fritidshemspersonalgrupper som däremot påtalar svårig-

heter till följd av de strukturella förutsättningarna ger beskrivningar av en mer

frånvarande rektor och ett mindre tydligt pedagogiskt ledarskap. 

6.1.3 Analys av delstudie 1 

Delstudie 1 undersöker hur fritidshemspersonal betraktar socialt lärande i fri-

tidshemmet. Analysen visar fritidshemmets verksamhet på de olika systemni-

våerna (Bronfenbrenner, 2005) och hur dessa påverkar varandra. Fritidshems-

personalens beskrivningar av fritidshemsgruppen som utgångspunkt för arbe-

tet med socialt lärande tydliggör mikrosystemet och individernas omedelbara 

närhet i vardagen. De framhåller socialt lärande som fritidshemsverksamhet-

ens mål, samt att allt arbete i den dagliga verksamheten är förknippat med

elevers sociala lärande. De poängterar trygghet, empati, kommunikation och

ansvar som viktiga delar i elevernas sociala lärande. Vidare framhåller de

kommunikation som ett verktyg för att stötta elever i lärandet, de beskriver sig

som förebilder för eleverna och betonar sina egna relationer till eleverna, vil-

ket tolkas som ett synliggörande av de proximala processerna. Fritidshems-

personalens förväntningar på elevernas beteenden tolkas som mikrosystemets 

roller. Tonvikten på relationer framhäver även det teoretiska begreppet rela-

tioner som är en betydelsefull del av lärandet. Fritidshemspersonalens önskan

om att skapa nära relationer till eleverna tolkas som ett uttryck för att utveckla 

primära dyader ur delade dyader. Fritidshemspersonalens beskrivningar av

sig själva som vägledande förebilder visar en maktbalans, genom vilken en

positiv påverkan på elevers beteenden är tänkt. Det dagliga samtalet med ele-

verna tolkas som ett uttryck för en aktivitet utifrån att samtalet framställs som

en process som pågår med kontinuitet.  

Vad som är påfallande i resultatet av delstudie 1 är fritidshemspersonalens 

beskrivningar av hur de använder eller inte använder läroplanen som underlag

för planering av verksamheten, liksom deras olika synsätt på planering och 

samtal om elevers sociala lärande. Båda tolkas som antaganden grundade i 

makrosystemet. Resultatet relaterar till deras beskrivningar av tillgången till 

pedagogiskt ledarskap, precis som beskrivningarna av strukturella förutsätt-

ningar (exosystemet) och hur dessa för några av personalgrupperna anses bidra 

till att fritidshemsverksamheten försvåras. 

6.2 Resultat och analys av delstudie 2 

I avhandlingens andra delstudie riktas intresset mot rektorer och rektorers be-

skrivningar av socialt lärande i fritidshemmet. Utgångspunkten för delstudie 
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2 har varit resultatet av delstudie 1, som visar att tillgång till rektors pedago-

giska ledarskap har betydelse för hur fritidshemsverksamheten beskrivs. 

6.2.1 Resultatsammanfattning av artikel III 

Forskningsfrågan för artikel III är: Vad karaktäriserar socialt lärande i fri-

tidshemmet utifrån rektorers beskrivningar? Resultatet visar rektorernas syn

på socialt lärande och tre teman åskådliggörs: socialt lärande som fritidshems-

verksamhetens syfte, förväntat förhållningssätt hos fritidshemspersonalen,

samt ett möjligt socialt lärande för elever i fritidshemmet. 

Det första temat visar rektorernas beskrivningar av socialt lärande som fri-

tidshemsverksamhetens syfte. Fritidshemmets övergripande syfte uttrycks ur 

ett samhällsperspektiv i vilket utbildning av fungerande samhällsmedborgare 

accentueras. Rektorerna förklarar att elevernas förmåga att anpassa sig i sam-

varon med andra människor är vad som avses med en fungerande samhälls-

medborgare. Fritidshemsgruppen framhålls som utgångspunkt för arbetet med 

socialt lärande i fritidshemmet, där såväl individens välbefinnande som trygg-

het inom gruppen anses vara viktigt. Fritidshemsgruppen sägs vara ett sam-

hälle i mindre format och social interaktion och gruppdynamik ska prioriteras

i arbetet, och resultatet synliggör en ömsesidighet mellan individen och grup-

pen. Vidare beskriver rektorerna att arbetet med elevers sociala lärande är ett

arbete som ska vara kontinuerligt och omfatta alla elever, hela tiden, vilket är

en helhetssyn på arbetet med socialt lärande som även visar sig i rektorernas

beskrivningar av hur de önskar att arbetet ska genomföras. 

I det andra temat tydliggörs rektorernas beskrivningar av fritidshemsperso-

nalens arbete med att främja socialt lärande hos eleverna. Dels framkommer

ett generellt förhållningssätt, dels ett förhållningssätt som uttrycker fritids-

hemspersonalens ledarskap gentemot eleverna. 

I det generella förhållningssättet betonas demokratiska arbetssätt med ut-

gångspunkt i grundläggande värden. Människors olikheter, rätten att vara 

olika, liksom alla människors lika värde är tongivande i detta och fritidshems-

personalen förväntas att med tydlighet och regelbundenhet kommunicera detta 

med eleverna. Vikten av att samtala med eleverna om olikheter markeras

också ur aspekten åsiktsfrihet och rätten till skilda åsikter framhålls som en 

följd av att människor är olika varandra, samt att det tillhör ett demokratiskt

samhälle att respektera varandras olika åsikter. Med grunden i demokratiska 

värden framhålls att arbetet med socialt lärande ska ta utgångspunkt i fritids-

hemselevgruppen. Rektorerna betonar vikten av att skapa en känsla av tillhö-

righet bland eleverna och goda relationer anses vara ett användbart verktyg i 

arbetet med gruppen. Det relationella arbetet framställs som att visa omtanke

och att möta var och en av eleverna med ett verkligt intresse, vilket sägs vara 

främjande för elevernas individuella välbefinnande. Kommunikation fram-

hålls som en förutsättning för att åstadkomma goda relationer och rektorerna
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lyfter fram vikten av att fritidshemspersonalen tar initiativ till samtal och dia-

log med eleverna. Resultatet åskådliggör en förväntan på fritidshemspersona-

len att vara lyhörd i dialog med eleverna. Samtidigt förväntas fritidshemsper-

sonalen kommunicera med tydlighet, vilket förstås som en del av deras ledar-

skap.  

Fritidshemspersonalen förväntas, enligt rektorerna, tillämpa sitt ledarskap

genom att vara vägledande förebilder. Det möjliggörs genom ett aktivt delta-

gande bland eleverna och genom att vara såväl fysiskt som mentalt närvarande

i elevernas aktiviteter. Samtidigt visar resultatet rektorernas förväntan om att 

fritidshemspersonalen i viss mån ska styra eleverna, vilket de uttrycker ska

ske varsamt och konsekvent vad gäller såväl gränssättning som vägledning.

För detta förordar rektorerna vikten av en förmåga att hålla överblick över vad

som händer i elevgruppen. De säger också att fritidshemspersonalen behöver 

ha handlingskraft, samt förordar nödvändigheten av att fritidshemspersonalen 

är mentalt närvarande och har en förmåga att förutsäga situationer av olika

slag, för att på så vis möjliggöra att arbetet fungerar förebyggande.

Det tredje temat åskådliggör rektorernas beskrivningar av ett möjligt socialt 

lärande för eleverna. Med grunden i social interaktion i fritidshemsgruppen

klargörs en förväntan om att demokratiska kunskaper och värderingar förank-

ras hos eleverna. Resultatet visar en tro på att eleverna, genom personalens

förhållningssätt, kan utveckla sin förmåga och sin förståelse för att olikheter

inte är av ondo, utan att olikheter kan tillföra något gott och att alla har samma 

värde, trots att människor tycker, tänker och är olika. Den kommunikativa för-

mågan betonas som värdefull för elevernas sociala lärande och rektorerna lyf-

ter fram att elever behöver kunskaper om turtagning i samtal, likväl som en

förmåga att lyssna på varandras åsikter. Därtill förordas kunskaper om hur

man talar både om och med varandra, liksom kunskaper om kommunikation-

ens ömsesidighet. Rektorerna understryker att lyssnandet inte bara innebär att 

vara tyst, utan att det även innefattar att ställa frågor och visa intresse för vad 

andra har att berätta. Förmågan att lyssna till varandra anses främjas av att

fritidshemspersonalen prioriterar dialog med eleverna. Att lyssna uttalas också 

som en del av den empatiska förmågan, vilket framhålls som betydelsefullt

för att eleverna ska fungera tillsammans i fritidshemsgruppen. Resultatet

framhäver rektorernas perspektiv på empati, såsom att visa omsorg om andra 

människor, samt att respektera andra människors integritet. Ett gott beteende 

innefattar, enligt rektorerna, att agera på ett sätt som inte kränker vare sig 

jämnåriga kamrater, vuxna i fritidshemsverksamheten eller andra människor. 

Rektorerna anger också vikten av att veta var gränsen går för vad som är lämp-

ligt att säga och göra, samt att kunna förstå var gränsen går när någon inte 

längre tycker att något är roligt. Elevernas kunskaper vad gäller detta sägs 

utvecklas av att fritidshemspersonalen kontinuerligt förhåller sig som vägle-

dande förebilder, samt genom det aktiva deltagandet. Resultatet visar också 

att konflikter betraktas som en del av mänsklig samvaro, samt att eleverna 
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behöver utveckla sin konfliktlösningsförmåga och att de inte ska vara rädda

för att försöka lösa eventuella konflikter på egen hand. Rektorerna gör gäl-

lande att det är viktigt att elever lär sig att konflikter är en del av livet och inte 

nödvändigtvis innebär något negativt, utan att det är något som är en del av

det sociala sammanhang som samhället innebär. För att kunna förhålla sig 

orädd och öppen till konflikter, understryker rektorerna vikten av att elever lär

sig att resonera kring sina olika åsikter, vilket är ett uttryck för demokratisk

kunskap samt en del av den kommunikativa kunskapen. Resultatet visar att 

fritidshemspersonalens vägledning anses kunna bidra till kommunikativ kun-

skap, men också att det är önskvärt att fritidshemspersonalen i viss mån ger

eleverna möjlighet att försöka lösa konflikter själva genom att inte gripa in för

skyndsamt.  

Resultatet uppvisar en samlad bild av rektorernas perspektiv på att elevers 

självkännedom hänger samman med arbetet med socialt lärande i fritidshem-

met. God självkänsla, impulskontroll och trygghet betonas som grunden för

ett gott klimat i fritidshemsgruppen och lyfts fram som de egenskaper som

utgör social kompetens. Grunden för social kompetens anses vara en positiv 

självkänsla och självbild, genom vilka eleven tillskrivs förmågan och modet

att tro på sig själv, samt att våga uttrycka sina åsikter. Genom att eleverna 

vågar vara sig själva ges förutsättning för att åstadkomma ett gemensamt väl-

befinnande i fritidshemsgruppen. För att uppnå detta läggs tonvikten på fri-

tidshemspersonalens arbete med att främja goda relationer med och mellan 

eleverna. Rektorerna understryker att elevers självkännedom främjas av för-

mågan att reflektera, samt att reflektion bidrar till att utveckla kunskap om hur

det egna beteendet påverkar andra. 

Sammantaget åskådliggör resultatet att rektorernas perspektiv på socialt lä-

rande i fritidshemmet karaktäriseras av en ömsesidighet mellan fritidshems-

personalens förhållnings- och arbetssätt och vad eleverna förväntas tillägna

sig. Socialt lärande anses genomsyra fritidshemmets verksamhet, såväl genom

att vara huvudsyfte med verksamheten som genom fritidshemspersonalens 
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visioner för socialt lärande som två teman: skolan som en enhet och en under-

visande kultur. Resultatet ger också en bild av vad som anses som möjligheter 

och utmaningar i arbetet mot visionen för socialt lärande i fritidshemmet, lik-

som en skillnad i hur rektorerna definierar begreppet vision. 

Resultatet visar att rektorerna inte har en tydlig, gemensam definition eller

tolkning av vad en vision är eller ska vara. Å ena sidan beskrivs begreppet

vision i termer av mål, som både ska kunna utvärderas och omvärderas. För

detta slås fast att visionen ska vara nåbar och att den ska kunna omformuleras 

och bytas ut vid behov. Avsaknaden av en möjlighet att nå visionen uttrycks i 

detta synsätt som ”hopplöst”. Möjligheten att förändra visionen efter hand be-

skrivs som motivationshöjande, för såväl elever som medarbetare. 

Å andra sidan förklaras en vision som någonting abstrakt som bidrar till en

inre drivkraft. Med den förklaringen definieras visionen som icke mätbar och

därför inte heller som nåbar, men anses i detta synsätt ändå bidra till motivat-

ion. I denna beskrivning framhålls underliggande delmål som nåbara. Delmå-

len framhålls som föränderliga och vad som tillsammans utgör en väg mot den

mer abstrakta visionen. 

Visionen anses vara grunden för arbetet och förklaras som styrande för fri-

tidshemsverksamheten. Rektorernas vision för socialt lärande i fritidshemmet

innefattar ett tydligt mål för fritidshemsverksamheten och att fritidshemsper-

sonalen behöver arbeta utifrån ett väl tydliggjort uppdrag. Att ha en vision för 

socialt lärande anses även som betydelsefullt och användbart för att tidigt

kunna etablera arbetet med elevers sociala lärande. I visionen för socialt lä-

rande betonas elevernas välbefinnande som eftersträvansvärt. Samtidigt ger 

rektorerna uttryck för att elevers välbefinnande är något som har varit mer 

eller mindre åsidosatt under perioder ur ett samhälleligt perspektiv. För när-

varande anses betydelsen av elevers välbefinnande vara på väg att ta plats i 

den samhälleliga debatten och rektorerna menar att det återigen börjar anses

viktigt att elever mår bra. Resultatet visar att det finns eller har funnits en 

motsägelse mellan rektorernas egen åsikt och den samhälleliga ståndpunkten

för socialt lärande i fritidshemmet.  

Vidare accentueras det sociala klimatet i gruppen som avgörande för om

eleverna kommer att nå kunskapskraven. Följaktligen framhålls att ett mindre 

bra klimat medför en ökad risk för att elevernas kunskapsutveckling påverkas

negativt. Visionen för socialt lärande i fritidshemmet framträder därför som

en vision som innefattar elevernas hela utbildningssituation. 

Rektorerna återkommer till att hålla eleven i fokus för utbildningen i fri-

tidshemmet, samt att arbetet med socialt lärande i fritidshemmet ska genom-

föras med elevers lärande och utveckling som mål. Visionen framhålls utifrån

att socialt lärande ska vara i åtanke i varje situation i fritidshemmet, samt med

betoning på att fritidshemspersonalen kontinuerligt ska beakta elevernas soci-

ala lärande. För detta understryks personalens förhållningssätt och visionen
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om att skapa en undervisande kultur i fritidshemmet. Rektorerna ger uttryck

för att det ska leda till såväl lärande som välbefinnande hos eleverna. 

Genom begreppet en undervisande kultur framkommer också rektorernas

ställningstagande vad gäller att sträva efter att grundskola och fritidshem ska

fungera som en enhet, snarare än som två parallella verksamheter. De båda

utbildningarna, grundskola och fritidshem, understryks som jämbördiga med

likvärdig betydelse för eleven. Som en följd av detta, menar rektorerna, ska 

arbetet med elevers lärande och utveckling göras gemensamt av alla som ar-

betar i skolan. Alla som arbetar med eleverna förväntas ha eleverna i fokus,

även om olika yrkesgrupper (lärare i grundskola och fritidshemspersonal) har 

delvis skilda uppdrag. Resultatet visar också rektorernas perspektiv på att de 

båda yrkesgruppernas uppdrag överlappar varandra, men betonar att det finns

ett ömsesidigt beroende mellan dem. Rektorerna är överens om att verksam-

heterna behöver varandra och betonar att visionen ska innefatta både grund-

skola och fritidshem. De hävdar att det skulle vara ett hinder i det gemen-

samma arbetet om det fanns två visioner att förhålla sig till, vilket understryks

med att eleverna är delaktiga i båda utbildningarna. 

Samtidigt som resultatet visar rektorernas visioner för socialt lärande be-

skriver de utmaningar i arbetet mot visionen. Skolans organisatoriska struktur

medför enligt rektorerna att fritidshemspersonalen ofta behöver vikariera för

lärare vid lärarfrånvaro. Följden blir att fritidshemsverksamhetens genomfö-

rande blir åsidosatt, med anledning av exempelvis bortfall av fritidshemsper-

sonalens planeringstid och deras övergångar mellan verksamheter. Rektorerna 

uttrycker en medvetenhet om de svårigheter som uppstår i fritidshemsperso-

nalens arbetssituation och för uppdraget i fritidshemmet till följd av hur verk-

samheten behöver organiseras. De säger att fritidshemspersonalen hindras

från att arbeta med fritidshemsverksamhetens mål på grund av den organisa-

toriska strukturen, samtidigt som de uttrycker att verksamheten organiseras 

för elevernas bästa. De understryker fritidshemspersonalens förståelse och till-

mötesgående i dessa situationer, men påtalar att det ändå är problematiskt för

fritidshemsverksamheten. Rektorerna framhåller att det är de mest kompetenta 

av fritidshemspersonalen som får ta rollen som vikarierande lärare och att 

dessa därför inte deltar i fritidshemsverksamheten under eftermiddagarna. Det

får till följd att fritidshemsverksamheten påverkas negativt, samt att fritids-

hemsverksamhetens kvalitet försämras, vilket blottlägger ett dilemma vad gäl-

ler att arbeta mot visionen om socialt lärande. Även om rektorerna är med-

vetna om de utmaningar som uppstår, till följd av den organisatoriska struk-

turen och dess negativa påverkan på fritidshemsverksamheten, anses detta

vara den mest lämpliga lösningen i vardagen. 

Med utgångspunkt i ett förväntat samarbete mellan fritidshem och grund-

skola och att det åligger fritidshemspersonalen att främja elevers kunskapsut-

veckling i grundskolan, förespråkas en tydlig beskrivning av fritidshemsper-

89 

om att skapa en undervisande kultur i fritidshemmet. Rektorerna ger uttryck

för att det ska leda till såväl lärande som välbefinnande hos eleverna. 

Genom begreppet en undervisande kultur framkommer också rektorernas

ställningstagande vad gäller att sträva efter att grundskola och fritidshem ska

fungera som en enhet, snarare än som två parallella verksamheter. De båda

utbildningarna, grundskola och fritidshem, understryks som jämbördiga med

likvärdig betydelse för eleven. Som en följd av detta, menar rektorerna, ska 

arbetet med elevers lärande och utveckling göras gemensamt av alla som ar-

betar i skolan. Alla som arbetar med eleverna förväntas ha eleverna i fokus,

även om olika yrkesgrupper (lärare i grundskola och fritidshemspersonal) har 

delvis skilda uppdrag. Resultatet visar också rektorernas perspektiv på att de 

båda yrkesgruppernas uppdrag överlappar varandra, men betonar att det finns

ett ömsesidigt beroende mellan dem. Rektorerna är överens om att verksam-

heterna behöver varandra och betonar att visionen ska innefatta både grund-

skola och fritidshem. De hävdar att det skulle vara ett hinder i det gemen-

samma arbetet om det fanns två visioner att förhålla sig till, vilket understryks

med att eleverna är delaktiga i båda utbildningarna. 

Samtidigt som resultatet visar rektorernas visioner för socialt lärande be-

skriver de utmaningar i arbetet mot visionen. Skolans organisatoriska struktur

medför enligt rektorerna att fritidshemspersonalen ofta behöver vikariera för

lärare vid lärarfrånvaro. Följden blir att fritidshemsverksamhetens genomfö-

rande blir åsidosatt, med anledning av exempelvis bortfall av fritidshemsper-

sonalens planeringstid och deras övergångar mellan verksamheter. Rektorerna 

uttrycker en medvetenhet om de svårigheter som uppstår i fritidshemsperso-

nalens arbetssituation och för uppdraget i fritidshemmet till följd av hur verk-

samheten behöver organiseras. De säger att fritidshemspersonalen hindras

från att arbeta med fritidshemsverksamhetens mål på grund av den organisa-

toriska strukturen, samtidigt som de uttrycker att verksamheten organiseras 

för elevernas bästa. De understryker fritidshemspersonalens förståelse och till-

mötesgående i dessa situationer, men påtalar att det ändå är problematiskt för

fritidshemsverksamheten. Rektorerna framhåller att det är de mest kompetenta 

av fritidshemspersonalen som får ta rollen som vikarierande lärare och att 

dessa därför inte deltar i fritidshemsverksamheten under eftermiddagarna. Det

får till följd att fritidshemsverksamheten påverkas negativt, samt att fritids-

hemsverksamhetens kvalitet försämras, vilket blottlägger ett dilemma vad gäl-

ler att arbeta mot visionen om socialt lärande. Även om rektorerna är med-

vetna om de utmaningar som uppstår, till följd av den organisatoriska struk-

turen och dess negativa påverkan på fritidshemsverksamheten, anses detta

vara den mest lämpliga lösningen i vardagen. 

Med utgångspunkt i ett förväntat samarbete mellan fritidshem och grund-

skola och att det åligger fritidshemspersonalen att främja elevers kunskapsut-

veckling i grundskolan, förespråkas en tydlig beskrivning av fritidshemsper-

89



90 

sonalens arbete. Detta betonas som nödvändigt för att motverka risken att fri-

tidshemspersonal endast arbetar klassrumsstödjande, vilket rektorerna menar

är kontraproduktivt för socialt lärande i fritidshemmet. Därtill tydliggör rek-

torerna att fritidshemmet inte heller kan förväntas arbeta utifrån en vision som

endast tillhör grundskolan, utan visionen uttrycks som ”skolans vision” där

fritidshemmet ska vara en självklar del. Resultatet visar att en gemensam vis-

ion anses som en möjlighet för att skapa en vi-känsla i kollegiet och mellan de 

olika yrkesgrupper som delar ansvaret för att arbeta med elevernas sociala lä-

rande. 

Vidare slår rektorerna fast att en gemensam vision motverkar hierarkier 

mellan yrkesgrupperna. De tydliggör ståndpunkten att en uppdelning av vi-

sionen skulle bidra till att förstärka känslan av rangordning mellan personal-

grupperna. Samtidigt visar resultatet att oönskade hierarkier existerar på en-

heterna, även om de uttrycker både medvetenhet och ambition att arbeta för

att motverka dessa. Rektorerna uttrycker också att de arbetar medvetet med 

att föra de olika yrkesgrupperna samman. I detta sammanhang framhävs att

arbetet innefattar att motverka fritidshemspersonalens upplevelse av att vara 

åsidosatta med sitt uppdrag och det framkommer erfarenheter av att fritids-

hemspersonalen inte betraktar sig som en självklar del av begreppet skola.

Rektorerna förordar kollegiala samtal som ett sätt att skapa vi-känsla i kolle-

giet, vilket också sägs främja samsyn i det gemensamma arbetet med elevers 

sociala lärande. En tydlig, gemensam utgångspunkt sägs vara avgörande för

detta och resultatet visar att gemensamma diskussioner i hela kollegiet har lett 

till en positiv respons och omtalas i positiva ordalag. Kollegiala diskussioner

anses vidare bidra till ett gemensamt yrkesspråk, vilket rektorerna menar är en 

förutsättning för att arbeta mot en gemensam vision. Rektorerna framhåller att 

hela personalen behöver känna till vad skolans vision är för att kunna använda

den som ett mål för sitt arbete.  

Resultatet visar också att rektorerna förespråkar att avsätta särskild tid för 

kollegiala diskussioner i fritidshemspersonalgrupperna. Det anses som nöd-

vändigt både för att motverka ett enbart praktiskt innehåll i diskussionerna och 

för att fritidshemspersonal sällan har en formell utbildning, vilket i sin tur an-

ses nödvändiggöra ett tydliggörande av fritidshemsuppdraget avseende socialt 

lärande. Rektorerna understryker att allt fler av fritidshemspersonalen är obe-

höriga och att det medför ett återkommande behov av att förtydliga fritids-

hemsverksamhetens uppdrag. I annat fall anses möjligheten att främja elever-

nas lärande begränsad. Rektorerna framhäver sitt eget ansvar för att de kolle-

giala diskussionerna bidrar till verksamhetens utveckling. Samtidigt lyfter de 

fram en utmaning i sitt pedagogiska ledarskap till följd av de organisatoriska

förutsättningarna, där alltför många arbetsuppgifter och brist på tid medför att 

flera av dem behöver delegera ansvaret för fritidshemspersonalens kollegiala 

samtal. De beskriver det också som en utmaning att diskutera fritidshemsverk-
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för att fritidshemspersonal sällan har en formell utbildning, vilket i sin tur an-

ses nödvändiggöra ett tydliggörande av fritidshemsuppdraget avseende socialt 

lärande. Rektorerna understryker att allt fler av fritidshemspersonalen är obe-

höriga och att det medför ett återkommande behov av att förtydliga fritids-

hemsverksamhetens uppdrag. I annat fall anses möjligheten att främja elever-

nas lärande begränsad. Rektorerna framhäver sitt eget ansvar för att de kolle-

giala diskussionerna bidrar till verksamhetens utveckling. Samtidigt lyfter de 

fram en utmaning i sitt pedagogiska ledarskap till följd av de organisatoriska

förutsättningarna, där alltför många arbetsuppgifter och brist på tid medför att 

flera av dem behöver delegera ansvaret för fritidshemspersonalens kollegiala 

samtal. De beskriver det också som en utmaning att diskutera fritidshemsverk-
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samheten med obehörig personal. Till följd av avsaknaden av en formell ut-

bildning behöver de kollegiala diskussionerna ske på en mer grundläggande 

nivå, mer lämpad för att grundutbilda fritidshemspersonalen i stället för att

vidareutveckla kunskaper från en högre utbildning.

Rektorernas visioner för socialt lärande i fritidshemmet kommer till uttryck 

genom beskrivningarna av grundskola och fritidshem som en enhet med ett

gemensamt uppdrag att arbeta med elevers sociala lärande. I fråga om detta 

uttrycks socialt lärande som utgångspunkten för fritidshemmets verksamhet

och det finns en vision om att frambringa och upprätthålla en undervisande 

kultur, med utgångspunkt i fritidshemspersonalens förhållnings- och arbets-

sätt. Rektorerna ger uttryck för en enighet kring vikten av en gemensam vision

för hela skolenheten. De framhåller både möjligheter och utmaningar för det

gemensamma arbetet på enheterna, vilka främst är relaterade till den organi-

satoriska strukturen. En skillnad som blir synlig i resultatet är hur de definierar

och förklarar begreppet vision.

6.2.3 Analys av delstudie 2 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattande analys av delstudie 2 med ut-

gångspunkt i artikel III och manus för artikel IV. I delstudie 2 synliggörs rek-

torers beskrivningar av socialt lärande i fritidshemmet. Dessa tolkas som ut-

tryck för makrosystemet (Bronfenbrenner, 2005) och representerar både tolk-

ningar av socialt lärande av respektive rektor och tolkningar som kommer till 

uttryck mer generellt om fritidshemskontext, vilket de delar genom sin erfa-

renhet som yrkesgrupp.   

Beskrivningen av socialt lärande som syfte för fritidshemsverksamheten 

åskådliggör också makrosystemet, vilket i detta fall tolkas som en förväntan 

om att grundläggande demokratiska värden ska vara styrande för fritidshems-

personalens arbete. Det tolkas därför också som ett uttryck för en didaktisk 

utgångspunkt för arbetet med elevers sociala lärande. Arbetet med socialt lä-

rande sägs pågå hela tiden, vilket visar kronosystemet (Bronfenbrenner, 2005) 

och aspekten av kontinuitet i tid. 

Rektorernas beskrivningar av att arbetet ska genomföras i den miljö som är

närmast eleverna tolkas som en beskrivning av mikrosystemet (Bronfenbren-

ner, 1979). Socialt lärande förväntas ske som en ständig process i den dagliga

fritidshemsverksamheten och förklaras som mikrosystemets aktiviteter, i vilka 

den förväntade prioriteringen av interaktion med eleverna är en roll som fri-

tidshemspersonalen förväntas ta. Det i sin tur visar ett relationellt arbetssätt 

som tolkas som mikrosystemets relationer, genom vilka fritidshemspersona-

len förväntas vara vägledande förebilder. Rektorerna ger inte uttryck för nå-

gon förväntan om särskilda aktiviteter, vilket kan förklaras med att deras be-

skrivningar i stället tydliggör socialt lärande i sig självt som en ständigt på-

gående aktivitet i fritidshemmet. Det pekar på vikten av att tydliggöra både
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vad socialt lärande ska innefatta och nödvändigheten av kommunikation

(mesosystem) mellan rektor och fritidshemspersonal. De olika nivåerna i den 

bioekologiska modellen gör det möjligt att se inbördes samband och ömsesi-

dig påverkan i beskrivningarna av socialt lärande, relaterat till fritidshemsper-

sonalens arbete och elevernas lärande. Följaktligen är tolkningen att det som 

tar sig uttryck i arbetet i fritidshemsgruppen, mikrosystemet, i sin tur förväntas

påverka elevernas grundläggande värderingar och hur deras makrosystem for-

mas.   

I rektorernas beskrivningar av socialt lärande framkommer ingenting som

relaterar till strukturella förutsättningar (exosystemet, Bronfenbrenner, 2005) 

eller utmaningar grundade i dessa. Det visar att de främst fokuserar på de möj-

ligheter som finns dels i fritidshemspersonalens relationer med eleverna, dels 

i elevernas möjligheter att lära. Samtidigt framkommer att förutsättningarna i 

fritidshemmets organisation bidrar till svårigheter för fritidshemspersonalen

att arbeta med socialt lärande. Rektorerna uttrycker en förståelse för fritids-

hemspersonalens arbetssituation och de svårigheter som uppstår genom struk-

turella förutsättningar. Det framkommer också att de strukturella förutsätt-

ningarna påverkar deras egna möjligheter att vara pedagogiska ledare i önsk-

värd utsträckning, vilket visar att exosystemet i dessa fall påverkar möjlighet-

erna för det kollegiala mikrosystemet. 

När rektorerna beskriver visioner för socialt lärande i fritidshemmet fram-

håller de att en vision är vad som ska vara styrande för fritidshemsverksam-

heten. Det tolkas som ett uttryck för att visionen är ett makrosystem med atti-

tyder och värderingar kring socialt lärande i fritidshemmets kontext. Olika

värderingar och förhållningssätt förväntas sedan ta sig uttryck i det vardagliga 

arbetet i elevgruppen, där fritidshemspersonal och elever utgör ett mikrosys-

tem. Beskrivningen av en undervisande kultur blir på så vis ett uttryck för hur

gemensamma värderingar (makrosystem) förväntas komma till uttryck genom 

ett förhållningssätt i fritidshemsgruppen (mikrosystem). Det kan också tolkas 

som om begreppet en undervisande kultur är ett uttryck för en kontinuerlig 

aktivitet, på samma sätt som socialt lärande kan vara en ständigt pågående 

aktivitet.  

Rektorernas vision om fritidshem och grundskola som en enhet åskådliggör

ett behov av kommunikation (mesosystem) mellan de olika yrkesgrupperna 

(fritidshemspersonal och grundskollärare), för att kunna möta eleverna i över-

gångarna mellan verksamheterna (mikrosystem). De utmaningar som rekto-

rerna belyser om hierarkier och upplevda hierarkier mellan yrkesgrupperna 

visar att det kan ha uppstått subkulturer i kollegiet, trots att ambitionen är att

alla ska förhålla sig till en och samma vision (makrosystem). Detta tydliggör

att den gemensamma visionen behöver vara känd av alla, både för att säker-

ställa att fritidshemspersonalen ska känna tillhörighet och för att grundskollä-

rarna ska vara medvetna om fritidshemmets uppdrag.
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6.3 Avslutande sammanfattning 

Delstudiernas resultat visar socialt lärande i fritidshemmet, så som det bes-

krivs av fritidshemspersonal och rektorer. I analyserna synliggörs olika fak-

torer som interagerar i och kring arbetet med socialt lärande utifrån det teore-

tiska perspektivet (Bronfenbrenner, 1979, 2005), samt hur dessa faktorer inte-

ragerar.  

Delstudie 1 bidrar med kunskap om hur fritidshemspersonal betraktar so-

cialt lärande i fritidshemmet. I detta framgår att de betraktar empati, kommu-

nikation och ansvar som viktiga kunskaper och förmågor i elevernas sociala 

lärande. Studien bidrar också med kunskap om att trygghet anses vara en för-

utsättning för socialt lärande, samtidigt som socialt lärande bidrar till elevers 

trygghet. Vidare bidrar studien med kunskap om att strukturella förutsätt-

ningar ger didaktiska konsekvenser, samt att det är nödvändigt att reflektera 

över hur socialt lärande möjliggörs utifrån rådande förutsättningar. Ett viktigt 

kunskapsbidrag är också att rektors aktiva deltagande i kollegiala samman-

hang har betydelse för hur fritidshemspersonalgrupperna diskuterar och pla-

nerar fritidshemsverksamheten, men också i vilken utsträckning de upplever 

sig positiva till det de åstadkommer i sitt uppdrag. Denna kunskap har varit 

utgångspunkten för den fördjupande delen i delstudie 2, där rektorers beskriv-

ningar av socialt lärande studeras för att skapa en fördjupad förståelse för so-

cialt lärande i fritidshemmet.  

Delstudie 2 ger kunskap om vad som karaktäriserar fritidshemsrektorers 

beskrivningar av socialt lärande i fritidshemmet, samt om vad som är deras

visioner för socialt lärande i fritidshemmet. I rektorernas beskrivningar står

elever och elevers lärande i centrum för fritidshemsverksamheten. Socialt lä-

rande betraktas som utgångspunkt och övergripande syfte i fritidshemsverk-

samheten, där eleverna ska utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Studien

bidrar med kunskap om att personalens förhållningssätt i arbetet förväntas 

speglas i elevernas sociala lärande, som sägs ske i en växelverkan med perso-

nalen. Studien ger också kunskap om rektorers visioner som innefattar att be-

trakta fritidshem och grundskola som en enhet. I detta förordas ett gemensamt 

arbete, där all personal på skolenheten arbetar för elevers sociala lärande. Rek-

torerna beskriver också visioner om en undervisande kultur, baserad på fri-

tidshemspersonalens ledarskap och generella förhållningssätt gentemot ele-

verna.

Ovanstående ligger till grund för diskussionen som följer. Den presenteras 

som en syntes av delstudiernas resultat och sker i relation till tidigare forsk-

ning och det teoretiska perspektivet. 
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7 Diskussion

I detta kapitel presenteras avhandlingsstudiens diskussionsdel, dels med ut-

gångspunkt i resultatet, dels utifrån de metodologiska val och överväganden 

som gjorts i avhandlingsprocessen. De fyra forskningsfrågorna besvaras i re-

spektive artikel (I-IV) och resultatdiskussionen presenteras som en syntes av

de båda delstudiernas resultat. Detta i syfte att besvara avhandlingens övergri-

pande syfte: att undersöka socialt lärande i fritidshemmets kontext, utifrån hur 

det beskrivs av fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer. 

Kapitlet inleds med resultatdiskussionen, varefter ett tydliggörande av stu-

diens sammanfattade kunskapsbidrag följer. Därefter följer metoddiskus-

sionen utifrån de metodologiska val som har gjorts i avhandlingsprocessen, 

samt tänkbara begränsningar för avhandlingsstudiens resultat. Sedan presen-

teras en metodologisk reflektion och avslutningsvis följer en sammanfattande

kommentar, didaktiska implikationer och förslag för fortsatt forskning. 

Avhandlingsstudien åskådliggör fritidshemmet som kontext för socialt lä-

rande utifrån fritidshemspersonals och rektorers beskrivningar. Det samman-

fattade resultatet visar att socialt lärande betraktas både som ett övergripande 

syfte och som en utgångspunkt för fritidshemsverksamhet, där eleverna är i 

centrum för fritidshemspersonalens arbete. Arbetet med socialt lärande bes-

krivs med utgångspunkt i ett relationellt arbete och med goda relationer som

en grund för socialt lärande. Resultatet visar även att det finns strukturella 

utmaningar som påverkar såväl rektorers ledning som fritidshemspersonals 

arbete den dagliga fritidshemsverksamheten. De strukturella förutsättningarna

ger i dessa fall didaktiska konsekvenser för hur fritidshemmets verksamhet 

planeras, reflekteras över och genomförs. Det blir även synligt att det finns

möjligheter för fritidshemsverksamheten, med utgångspunkt i interaktionen

mellan rektor och fritidshemspersonalen, samt att deras interaktion även kan

gynna rektors ledningsuppdrag. Genom begreppet en undervisande kultur

synliggör resultatet möjligheter för att betrakta socialt lärande ur ett utbild-

ningspedagogiskt perspektiv, vilket kan relateras till rektorernas visioner om 

skolan som en enhet av fritidshem och grundskola. Resultatet visar också att 

gemensamma visioner är en väg mot samsyn. Den bioekologiska teorin visar 

olika faktorer som påverkar fritidshemsverksamheten, nära och mer avlägset, 

liksom hur dessa samspelar och bidrar till förutsättningar för arbetet med so-

cialt lärande i fritidshemmet. Detta möjliggör en utgångspunkt för en didaktisk
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analys av fritidshemmets verksamhet, vilken bidrar med kunskap om hur so-

cialt lärande i fritidshemmets kontext kan förstås ur ett didaktiskt perspektiv.

7.1 Vad är socialt lärande i fritidshemmet?

Avhandlingsstudien visar att socialt lärande betraktas som både övergripande 

syfte och som utgångspunkt för fritidshemsverksamheten. Arbetet med socialt 

lärande beskrivs av deltagarna utifrån avsikten att ge eleverna möjlighet att 

vara en del av ett större sammanhang, vilket i sin tur möjliggör för elever att 

skapa ett rikt liv, så som DeZutter och Kelly (2013) gör gällande. Det är också 

ett övergripande svar på den didaktiska frågan varför.  

Det finns emellertid en skillnad mellan vad fritidshemspersonalen uttrycker

och vad rektorerna uttrycker. Fritidshemspersonalen beskriver arbetet främst

med utgångspunkt i den vardagliga fritidshemsverksamheten med eleverna, i 

vilket gruppen utgör det större sammanhanget, medan rektorerna i stället

skildrar syftet med utbildningen ur ett samhällsperspektiv. I detta beskrivs syf-

tet att utbilda fungerande samhällsmedborgare och samhället är det större sam-

manhanget. Både fritidshemspersonal och rektorer framhåller elevgruppen

som utgångspunkt och även om demokratiska värderingar kan utläsas i re-

spektive beskrivningar är ovannämnda skillnad genomgående. Fritidshems-

personalen ger även mer uttryckligen beskrivningar av ett arbete som ska ta

utgångspunkt i elevernas egna intressen och behov. En förklaring till skillna-

den är deltagarnas olika uppdrag och att fritidshemspersonalen hanterar var-

dagen i fritidshemsverksamheten, varför den behöver vara i fokus. Rektorerna

är i stället mer avlägsna till den dagliga fritidshemsverksamheten och har en

överblickande funktion med ett vidare fokus. Resultatet visar att både fritids-

hemspersonalen och rektorerna har eleverna i centrum för verksamheten. Utan

eleverna finns det inte någon fritidshemsverksamhet alls, de är en förutsätt-

ning för fritidshemmet och resultatet besvarar den didaktiska frågan för vem, 

både genom beskrivningar av socialt lärande för eleven som individ och för

eleverna som grupp.  

Både fritidshemspersonal och rektorer ger uttryck för att allt arbete som

utförs i fritidshemmet är att betrakta som arbete med elevers sociala lärande,

samt att det pågår och ska pågå hela tiden. Detta adresserar den didaktiska 

frågan när och framkommer även i tidigare studier, vilket förstås som ett ut-

tryck för den socialpedagogiska diskurs som föreligger i fritidshemmet (Acke-

sjö, Nordänger & Lindqvist, 2016; Lager, 2019). Detta kan också vara anled-

ningen till att socialt lärande är återkommande ur olika aspekter i tidigare 

forskning. Även om syfte och forskningsfrågor inte ställs direkt mot socialt

lärande, framkommer ett fokus på socialisering, elevrelationer och gruppba-

serade arbetssätt, vilket lyfts fram av exempelvis Gustafsson Nyckel (2020)
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och Lager (2018). Samtidigt som socialt lärande beskrivs som ständigt på-

gående och som syfte med fritidshemsverksamheten, visar resultatet att socialt 

lärande inte självklart är något som fritidshemspersonalen planerar specifika 

aktiviteter för. Även detta finner likheter i tidigare forskning och kan förklaras

dels utifrån Haglunds (2016) studie, som synliggör ideologiska grunder för en 

ståndpunkt kring elevers fritid som fri tid. Dels kan det förklaras som ett ställ-

ningstagande baserat på att strukturella förutsättningar anses hindrande vad

gäller att skapa aktiviteter, i likhet med vad som framhålls av Andersson

(2013). Det kan också förstås som ett uttryck för att socialt lärande betraktas 

som ett informellt lärande och som en motsats till det formaliserade lärande

som tillskrivs grundskolans verksamhet (Orwehag, 2020).  

7.2 Relationer och relationella arbetssätt 

I avhandlingsstudien framkommer en betoning på vikten av att skapa och be-

hålla goda relationer till elever, från deltagarnas ståndpunkt att goda relationer

är bidragande till elevers sociala lärande. Den didaktiska frågan vad besvaras 

genom deltagarnas beskrivningar av vad som innefattas i ett socialt lärande 

för elever. Relationen lyfts fram som ett viktigt verktyg för elevers sociala 

lärande, vilket görs synligt i både fritidshemspersonals och rektorers beskriv-

ningar. Resultatet ger en enhetlig bild av detta och i likhet med tidigare forsk-

ning om socialt lärande (Grover m.fl., 2020; Junge m.fl., 2020; Weissberg 

m.fl., 2015) betonas grundläggande förmågor relaterade till kommunikation,

empati, interaktion och relationella aspekter som betydelsefulla. I likhet med 

tidigare forskning (Dahl, 2014; Haglund & Peterson, 2017; Hjalmarsson, Löf-

dahl Hultman & Warin, 2017; Jonsson, 2018; Lager, 2018; Orwehag, 2020)

visar resultatet att socialt lärande betraktas som kunskaper och lärande om

kamratrelationer, samarbete, samt deltagande och inflytande i verksamheten, 

och liksom i tidigare forskning i huvudsak relaterat till fritidshemspersonalens 

arbete med elevers relationer.  

Resultatet visar att rektorerna ser socialt lärande hos eleverna som en följd 

av fritidshemspersonalens förhållningssätt, vilket är en aspekt av den didak-

tiska frågan hur. I detta är interaktion framträdande och ett aktivt deltagande

bland eleverna betonas. Ett aktivt deltagande framhålls i tidigare forskning 

(Ihrskog, 2006; Lago & Elvstrand, 2019; Saar, 2014) som främjande för ele-

vers sociala relationer och genom det arbetssätt som rektorerna i denna studie

förordar finns goda möjligheter att bidra till elevers välbefinnande och trygg-

het.  

Fritidshemspersonalens beskrivningar liknar rektorernas, men en skillnad 

är att rektorerna uttryckligen uttalar begreppet förhållningssätt. Fritidshems-

personalen gör i stället mer informella beskrivningar och ger uttryck för ett 
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underförstått arbetssätt, vilket de inte betraktar som nödvändigt att samtala 

om. Det finns dock en risk med att se socialt lärande som informellt och stän-

digt pågående, men att samtidigt inte samtala om det. Även om syftet med

fritidshemsverksamheten är socialt lärande kan arbetet inte förväntas leda till 

socialt lärande automatiskt och att vistas kring en elevgrupp är inte detsamma

som att undervisa. Det tydliggör att den didaktiska frågan hur behöver beaktas

mer noggrant i relation till fritidshemsverksamhet.  

En tanke som väcks av ovanstående är om det hos fritidshemspersonalen i 

delstudie 1 kan finnas ett motstånd till att diskutera val i förhållande till arbetet

med socialt lärande, just för att det inte är tydligt för dem att det handlar om

didaktiska val. Fritidshemspersonalens förståelse för att det egna arbetssättet

med socialt lärande kan betraktas med utgångspunkt i didaktiska frågor skulle 

omvänt kunna skapa en motivation för att samtala om det, oavsett om socialt

lärande anses informellt eller inte. Det är även möjligt att vissa val sker med 

en ”tyst kunskap”, en lärarkunskap, som kommer ur erfarenhet och yrkesrutin 

och den måste också få ta plats och komma till uttryck. Fritidshemspersonalen

som deltar i denna studie har alla någon form av utbildning, samt erfarenhet

av att arbeta i fritidshem och har på så vis en fritidshemsprofessionell bak-

grund att använda sig av. Till skillnad från detta framkommer hos rektorerna 

att fritidshemspersonal som anställs numera ofta är outbildad och att diskuss-

ioner om fritidshemsverksamheten behöver vara mer grundläggande med 

denna personal. Det pekar på vikten av att synliggöra vilka förutsättningar som 

föreligger, för att kunna förstå hur fritidshemsverksamheten kan föras framåt. 

Vidare blir Pihlgrens (2011) förklaringar av lärarrollen tydliga i resultatet, 

där en blandning mellan en Fröbelsk tradition och en progressiv tradition

åskådliggörs i deltagarnas beskrivningar. Samtidigt finns det en skillnad mel-

lan fritidshemspersonalens och rektorernas formuleringar kring lärarrollen.

Fritidshemspersonalen betonar relationer, men ger samtidigt större uttryck för

att de betraktar sig som förebilder för eleverna, vilket förstås som Fröbeltrad-

itionen och lärarens mer tillbakadragna roll. Även rektorerna ger uttryck för 

att fritidshemspersonalen ska vara förebilder, men de understryker en mer ak-

tiv vägledning i förhållningssättet, vilket i stället visar på den progressiva trad-

itionens lärarroll. 

Det väcker frågan om fritidshemspersonalen betraktar relationer som mer

informella, och om det finns en värdeladdning i ordet relation som gör att det

betraktas mindre formellt och mer avlägset till undervisning och styrd verk-

samhet. Saar (2014) argumenterar för att lärande behöver diskuteras som en

helhet, i stället för utifrån termerna informellt och formellt, och på samma sätt

skulle arbetet med relationer gynnas av att diskuteras med utgångspunkt i pe-

dagogiska relationer. Goda pedagogiska relationer har en god inverkan på ele-

vers lärande som helhet (Tallberg Broman m.fl., 2015) och genom att betona

dessa kan intentionen med det relationella arbetet lyftas fram. Det är också ett 

sätt att tydliggöra att arbetet grundas på didaktiska val. Även om avsikten inte 
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är att mäta eller värdera relationer som ett resultat, skulle detta gynna den hel-

hetssyn på lärande, som betonas av både Löfdahl m.fl. (2011), Hallström m.fl. 

(2018) och Saar (2014), och vidare lägga fokus på undervisning för socialt

lärande, trots att värdena anses mjuka och icke mätbara.

Tyngdpunkten på relationer visar även att fritidshemspersonal behöver

vara aktivt deltagande bland eleverna i fritidshemsverksamheten, eftersom

förutsättningen för att skapa en relation finns i interaktionen. Det är ytterligare 

ett klargörande kring didaktikens fråga hur. Ett progressivt förhållningssätt

innebär enligt Pihlgren (2011) en mer närvarande fritidshemspersonal, både i 

processen och i det väntade resultatet. Pihlgren (a.a.) betonar också fritids-

hemspersonals mer framträdande roll som en avsikt med undervisningen och

belyser den som en didaktisk aspekt. Genom att vara närvarande och aktiva

bland eleverna och i elevers relationsskapande kan fritidshemspersonalen ut-

veckla sin kunskap och förståelse för elevers relationer, något som enligt Ihr-

skog (2006) är en nödvändighet med tanke på deras ansvar för relationernas

utveckling. Elevernas sociala lärande kan då realiseras genom hur verksam-

hetens organiseras, vilket Wals & van der Leij (2009) förklarar som undervis-

ning för hållbar utveckling. Det blir också ett didaktiskt ställningstagande ge-

nom vilket fritidshemspersonalens mål och visioner kan bidra till att, som

Wals m.fl. (2009) lyfter fram, möjliggöra för en hållbar värld. Ett progressivt 

förhållningssätt är på så vis även en strategi för fritidshemspersonalen att för-

tydliga sina intentioner med undervisningen, som också blir ett tydliggörande 

av vad eleverna ska lära. 

Även i tidigare studier (Dahl, 2014; Klerfelt & Haglund, 2014b; Saar, 

2014) framhålls betydelsen av att fritidshemspersonal är aktivt deltagande

bland eleverna, både för att aktivt stödja eleverna i deras relationsarbete (Dahl,
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ledning har en större påverkan på relationen än eleven. En god relation, där

ömsesidighet mellan elev och fritidshemspersonal råder, kan bidra till en mo-

tivation för ett gott beteende. Relationerna som beskrivs i resultatet är en pri-

mär dyad (Bronfenbrenner, 1979) i vilka det blir möjligt att eleverna finner

det betydelsefullt hur fritidshemspersonalen uppfattar deras beteenden även

när de inte är tillsammans. Detta kan tillika förstås som ett sätt att främja ele-
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vers ansvarsutveckling genom att elevernas reflektion kring hur andra uppfat-

tar deras beteende stimuleras. Arbetet med att skapa och bibehålla goda rela-

tioner, primära dyader, är därigenom ett sätt att arbeta med att utveckla elevers 

ansvarstagande. Genom fritidshemspersonalens arbete med elevers relationer

möjliggörs ett ökat ansvarstagande hos eleverna och därigenom ett ökat socialt

lärande. Det kan i sin tur innebära en större trygghet för gruppen som helhet

och för individen i sig själv enligt fritidshemspersonalens beskrivningar. Väx-

elspelet mellan trygghet och socialt lärande, som fritidshemspersonalen fram-

håller, liksom det växelspel mellan personalens arbetssätt och elevers lärande

som rektorerna betonar, visualiseras härigenom teoretiskt i avhandlingen. 

Resultatet tydliggör vidare att inte bara specifika förmågor eller kunskaper 

spelar roll i elevers sociala lärande. Betoningen på trygghet som en betydel-

sefull faktor för socialt lärande visar att resultatet av bemötande och agerande

anses ha betydelse. Hur trygghet kan tolkas ur det bioekologiska perspektivet 

är emellertid inte entydigt. Trygghet skulle kunna vara ett uttryck för kultur, 

vilket i så fall placerar trygghet i makrosystemet, men precis som Vélez-

Agosto m.fl. (2017) framför i sin kritik gällande kultur som en del av makro-

systemet, innebär det samtidigt att trygghet görs till en yttre påverkansfaktor. 

Trygghet är en produkt av vad som händer i mikrosystemet och de proximala 

processerna till följd av de mänskliga relationerna. På så vis är aspekten trygg-

het en del av miljön som också har betydelse för lärande och utveckling i mik-

rosystemet, och trygghet exemplifierar den sociala miljön. De proximala pro-

cesserna bidrar till att utveckla trygghet och trygghet uppstår i den gemen-

samma miljön. Tryggheten är inte ett villkor i miljön, utan en följd av det som

händer i miljön. Detta visar på ett växelspel mellan faktorer som bidrar till

socialt lärande, vilket framhålls av Junge m.fl. (2020) som bidragande till en

svårighet att enas begreppsligt kring socialt lärande. I avhandlingsstudien vi-

sar sig dock inte just detta som en svårighet, utan endast som ett tydliggörande

kring växelverkan i olika faktorer som samspelar i elevers sociala lärande.

7.2.1 Strukturella förutsättningar utmanar 

Avhandlingsstudien synliggör även utmaningar för arbetet med elevers soci-

ala lärande. Alltför stora elevgrupper beskrivs som den huvudsakliga orsaken

till att inte ordna särskilda aktiviteter för socialt lärande, vilket finner likhet i 

tidigare forskning (Hjalmarsson m.fl., 2017). Resultatet visar att stora elev-

grupper medför att fritidshemspersonalen upplever att de inte har tillräcklig

med tid för var och en av eleverna, liksom att de inte har möjlighet att arbeta 

med ömsesidigheten i relationerna. Dahl (2014) poängterar att det är betydel-

sefullt för fritidshemspersonal att ha kunskap om elevers relationer, men till

följd av tidsbrist riskerar fritidshemspersonalen i denna studie att gå miste om 

sådan kunskap.  
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Resultatet visar att fritidshemspersonalens didaktiska val i verksamheten 

snarare är att betrakta i enlighet med Boström och Berg (2018), som en följd

av de strukturella förutsättningarna. I stället för att vara didaktiska val i rela-

tion till socialt lärande hos eleverna, och även om det finns en ambition kring

fritidshemsverksamheten, ger de strukturella förutsättningarna i dessa situa-

tioner didaktiska konsekvenser. Detta gäller för såväl frågor om vad och hur 

som var relaterat till verksamhetens genomförande, då till exempel för små 

lokaler medför att verksamheten måste förläggas utomhus för delar av elev-

grupperna (Jonsson, 2018).  

I delstudiernas resultat visar sig tidsbrist som en konsekvens av att fritids-

hemspersonalens planeringstid utgår i de fall då de tvingas vara vikarier för 

kollegor i skolans verksamheter. Följden blir, såsom Hjalmarsson m.fl. (2017)

belyser, att arbetet i fritidshemmet inte har förutsättningar att bedrivas målin-

riktat. Det kontrasterar samtidigt mot resultatet i en studie av Lager (2019), i 

vilken slutsatsen är att fritidshemspersonalen endast arbetar med det sociala

lärandet till följd av de begränsade förutsättningarna. Lager gör gällande att 

en socialpedagogisk diskurs reproduceras i fritidshemmet som studeras. Sam-

tidigt framhåller hon att den utbildningsdiskurs som uttrycks i policydoku-

ment på kommunal nivå är åsidosatt i verksamhetens genomförande. Till skill-

nad från detta indikerar avhandlingsstudien i linje med både Ihrskog (2006)

och Boström och Berg (2018) att fritidshemspersonalens roll snarare blir att 

kontrollera än att arbeta relationellt.  

Tvärtemot vad Anderssons (2013) studie visar, uttrycker rektorerna i 

delstudie 2 stor förståelse för de svårigheter som uppstår till följd av organi-

satoriska behov och lösningar Rektorernas beskrivningar av elevers sociala 

lärande rör det som de anser önskvärt, liksom det som de ser som möjligheter

med undervisningen. Det förstås som att rektorerna har en hög tilltro till fri-

tidshemspersonalens förmåga och kompetens att arbeta med elevers sociala 

lärande trots de strukturella förutsättningarna. De framhåller samtidigt vissa 

organisatoriska val som försvårande för fritidshemspersonalen i deras upp-

drag. Både Andersson (2013) och Haglund och Boström (2020) belyser att 

rektorer ger positiva beskrivningar av fritidshemspersonals kompetens, vilket

är något som också kommer till uttryck hos rektorerna i denna studie. Rekto-

rerna framhåller att det är de mest kompetenta ur fritidshemspersonalen som 

oftast får vikariera vid lärares frånvaro. Samtidigt betonar de att det påverkar

fritidshemsverksamheten negativt att vara i beredskap för en annan verksam-

het, men det anses vara det ”minst dåliga” ur elevens perspektiv. Fritidshems-

personalen å sin sida uttrycker en förståelse för nödvändigheten i dessa ar-

rangemang, som kan vara en följd av att fritidshemspersonalens kompetens 

anses bred och att de därför ”används” i många olika sammanhang i skolans 

hela verksamhet (Andersson, 2013).  Rektorerna är också tydliga med att fri-

tidshemspersonalen visar en stor förståelse för nödvändigheten i att organisera
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skolverksamheten på ett sådant sätt, vilket finner likhet i hur fritidshemsper-

sonalen i delstudie 1 resonerar. Fritidshemspersonalen framhåller att de vill

agera med hänsyn till vad som är lämpligast och mest fördelaktigt för såväl

elever som kollegor, vilket blir till en dilemmasituation för dem. Såväl fritids-

hemspersonal som rektorer har eleverna i fokus, men precis som Andersson

(2013) lyfter fram blir fritidshemspersonalens kompetens ett hinder för att ge-

nomföra fritidshemsverksamheten i stället för att vara en tillgång. Avhand-

lingsstudien visar också att både fritidshemspersonal och rektorer påverkas av 

strukturella förutsättningar, vilka i sin tur ger följder i den dagliga fritidshems-

verksamheten.

De strukturella förutsättningar som beskrivs kan också förstås som de hind-

rande faktorerna oförutsägbarhet och trängsel (Bronfenbrenner & Evans,

2000), vilka innefattas i beskrivningen av kaos och bidrar till en negativ social 

utveckling. Bronfenbrenner och Evans (2000) framhåller trängsel som en fak-

tor med särskilt negativ påverkan på vägledning i en social relation. Därige-

nom kan trängsel betraktas inte bara som att ett fysiskt utrymme är trångt, utan

också som att den socialt stöttande personen, i denna studie fritidshemsperso-

nalen, har alltför många individer (elever) att vägleda. Trängsel blir därmed 

ett relationellt begrepp, vilket innebär att relationerna inte får sitt utrymme.

För dessa spelar det ingen roll om lokalerna är mer än väl tilltagna eftersom

en person ändå ansvarar för relationerna till ett alltför stort antal andra perso-

ner, för att hinna med. Det ömsesidiga engagemanget mellan individerna kan 

därför inte få det utrymme som behövs för att till fullo främja socialt lärande

hos eleverna (Bronfenbrenner & Evans, 2000). Detta trots att det inte saknas

vare sig vilja eller ambition, utan som en följd av att den strukturella förutsätt-

ning som föreligger i en alltför stor elevgrupp helt enkelt inte tillåter det. Fri-

tidshemspersonalens beskrivningar visar i detta fall att de strukturella förut-

sättningarna ger didaktiska konsekvenser i fråga om den didaktiska frågan var.  

7.3 Rektor som pedagogisk ledare

I studien görs ett relationellt perspektiv synligt vad gäller rektor och för rektors 

roll som pedagogisk ledare för fritidshemspersonalkollegiet.  

I fråga om strukturella förutsättningar som hinder är resultatet i delstudie 1

inte entydigt, eftersom en av fritidshemspersonalgrupperna beskriver att de i 

hög grad upplever sig tillfreds med vad de har möjlighet att åstadkomma i sitt 

arbete. Precis som de andra fritidshemspersonalgrupperna beskriver de stora

elevgrupper, men det uttrycks inte som ett upplevt hinder för deras arbete. Vad 

som ytterligare särskiljer beskrivningarna hos denna fritidshemspersonal-

grupp är hur de talar om rektor som pedagogisk ledare. De uttrycker rektor

som kontinuerligt närvarande i de kollegiala samtalen, samt som den som be-

stämmer innehållet i och leder dessa samtal. Det bidrar sannolikt till deras
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känsla av att vara tillfreds, eftersom det sker med grunden i ett sådant samspel 

med rektor som Löwstedt (2018) lyfter fram. 

Sett till att skolledarskap, det vill säga att som rektor leda en skolverksam-

het, är ett samspel med medarbetarna och att medarbetarna är en förutsättning 

för rektors ledarskap, kan det vara problematiskt om rektor inte deltar i de

kollegiala samtalen. Följden blir att förutsättningarna för att leda fritidshem-

men ifråga är bristfälliga, något som i sin tur kan komma att återspeglas i den 

verksamhet som fritidshemmen erbjuder (Haglund, 2018). Ur ett bioekolo-

giskt perspektiv (Bronfenbrenner & Morris, 1998) kan detta tolkas som en 

dysfunktion i de proximala processerna, där riktningen för det kollegiala lä-

randet anges som en följd av graden av kontinuitet. Kontinuitet bidrar till ett

successivt ökat ömsesidigt engagemang (Bronfenbrenner & Evans, 2000), vil-

ket framhäver möjligheten i en god relation mellan fritidshemspersonal och

rektor. I de fall rektor inte är kontinuerligt aktiv i fritidshemspersonalgruppens 

samtal, finns en risk att det kollegiala lärandet inte ges samma möjligheter

som vid en regelbunden interaktion. 

7.3.1 Möjligheter i interaktion 

Rektorsuppdraget är komplext och innefattar många arbetsuppgifter, och 

Löwstedt (2018) beskriver det pedagogiska ledarskapet som ytterligare en ar-

betsuppgift. Resultatet i delstudie 2 visar på liknande vis att uppdraget är om-

fattande och rektorernas beskrivningar tydliggör att de måste delegera sitt pe-

dagogiska ledarskap i vissa fall. Det är förståeligt, men samtidigt är det tänk-

värt att det pedagogiska ledarskapet och rektors arbete gynnas om rektor pri-

oriterar sin tid med fritidshemspersonalen. Ledarskapet betraktat som ett

samspel mellan medarbetare och rektor erfordrar att båda parter deltar och

genom interaktionen dem emellan kan båda yrkesgrupper gynnas i sitt yrkes-

mässiga lärande. Nordzell (2018) betonar medarbetarna som en förutsättning 

för ledarskapet, vilket i omvänd ordning innebär att det faktiska ledarskapet, 

och rektors ledning av fritidshemmet, inte realiseras i praktiken om interak-

tionen saknas. 

Det är beaktansvärt att det pedagogiska ledarskapet tycks påverka hur fri-

tidshemspersonalen upplever sin arbetssituation. Det synliggör de proximala 

processernas påverkan på makrosystemet, som i detta fall är fritidshemsper-

sonalens attityder till sitt uppdrag. Fritidshemspersonalen som har regelbun-

den tillgång till ett pedagogiskt ledarskap i kollegiala sammanhang har en mer

positiv attityd till det de åstadkommer, även om de beskriver samma struktu-

rella förutsättningar. Det är visserligen inte rimligt att regelbundna kollegiala 

samtal med rektor väger upp de utmaningar som finns i de strukturella förut-

sättningarna. Om elevgrupperna är för stora i relation till hur många fritids-

hemspersonal som arbetar finns det sannolikt ändå risk för en relationell träng-
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sel. Samtal kommer inte att ändra på de strukturella förutsättningarna och pro-

blematiken med stora elevgrupper, men de hjälper fritidshemspersonalen att 

se det positiva i det de gör. I detta har rektor en viktig funktion som pedagogisk 

ledare och nyckelperson för fritidshemspersonalen (Bronfenbrenner & Mor-

ris, 1998), vilket i förlängningen kan ge positiva effekter för den dagliga fri-

tidshemsverksamheten.

Med hänsyn till att rektorerna i delstudie 2 behöver delegera arbetsuppgif-

ter, såsom ansvar för att leda fritidshemspersonalgruppernas kollegiala samtal, 

är valet att inte delta likväl ett resultat av deras arbetssituation. Det kan inte 

uteslutas att rektor, på samma sätt som fritidshemspersonalen, känner en frus-

tration över att inte ha möjlighet att delta mer aktivt med fritidshemspersona-

len. Det måste inte heller betyda att det är ett beslut som baseras på en tolkning

av det egna uppdraget, såsom Ståhle och Eriksson (2018) framför, men det 

medför i detta fall att rektors ställningstaganden för fritidshemsverksamheten 

är otydliga för fritidshemspersonalen. Det innebär i sin tur också att rektor får

begränsad kunskap om personalens ställningstaganden kring verksamheten 

och att rollen som pedagogisk ledare begränsas i praktiken. 

I det teoretiska perspektivet har relationerna stor betydelse och tidigare 

framhölls rektors vägledande roll som nyckelperson för fritidshemspersonalen 

(Bronfenbrenner, 1979). Omvänt kan fritidshemspersonalens roll i det prak-

tiknära arbetet med eleverna i vardagen beskrivas som att de innehar mer kun-

skap om specifika situationer i praktiken. Därför är de betydelsefulla för rek-

tors kunskapsutveckling om fritidshemsverksamhetens genomförande, vilket

ytterligare visar fritidshemmets styrning som en väv av faktorer, där ett inter-

aktionistiskt lärande sker mellan båda parter. Det bioekologiska perspektivet

åskådliggör komplexiteten och växelverkan mellan de olika systemen som ut-

gör fritidshemsverksamhetens förutsättningar. Såväl fritidshemspersonalen 

som rektorerna (mikrosystem) påverkas i mångt och mycket av faktorer som

de själva inte kan påverka (exosystemet), vilket i sin tur påverkas av såväl 

samhälleliga värderingar som individuella värderingar (makrosystemet). I 

vissa fall synliggörs möjligheten att kommunicera mellan systemen (mesosys-

temet). För samtliga påverkansfaktorer har tid (kronosystemet), i form av kon-

tinuitet, en påverkan för de antagande som finns, både enskilt och gemensamt.

Det bioekologiska perspektivet visar att inte bara kommunikationen (meso-

systemet) i sig är viktig. Kommunikation mellan olika mikrosystem har vis-

serligen betydelse för utveckling och lärande, men det är inte detsamma som

kontinuerliga samtal. Mesosystemet kan liknas vid ett informationsutbyte, där

ett visst samspel förekommer, medan regelbundna kollegiala samtal i stället

representerar mikrosystemets proximala processer (Bronfenbrenner, 2005). 

Det visar på behovet av kontinuitet (kronosystemet) i samtal, samt betydelsen

av att åstadkomma både ömsesidighet och komplexitet i de proximala proces-

serna mellan rektor och fritidshemspersonal. Genom att regelbundet samtala 
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kring arbetet med elevers sociala lärande, kommer individuella och gemen-

samma ställningstaganden (makrosystemet) att blottläggas. Det möjliggör för

en förståelse för fritidshemsuppdraget och en gemensam utgångspunkt. Ge-

nom det främjas även relationen mellan rektor och fritidshemspersonal och

genom att motverka avbrott i kontinuitet för kollegiala samtal, främjas kom-

petensen i fritidshemsverksamheten. Precis som lärare anses vara nyckelper-

soner för elever (Bronfenbrenner & Evans, 2000), kan rektor, den pedagogiska 

ledaren, betraktas som en nyckelperson för fritidshemspersonalens kollegiala 

lärande. Samtidigt är fritidshemspersonalen en förutsättning för rektors ledar-

skap och fritidshemspersonalens delaktighet i ledarskapet bidrar i enlighet

med Nordzell (2018) till det ledarskap som möjliggörs. Interaktion genom 

kontinuerliga samtal mellan rektor och fritidshemspersonal kan därför också 

bidra till rektors arbete att leda fritidshemmet. För fritidshemspersonalen som

upplever sig tillfreds med sitt arbete är det tänkbart att de har möjlighet att 

inverka på ledarskapet hos sin rektor och att regelbundenheten i deras samtal

bidrar till att skapa en vi-känsla i kollegiet (Närvänen & Elvstrand, 2014). 

7.4 En undervisande kultur 

För att återknyta till den didaktiska frågan hur och rektorernas uttryck för ett

förhållningssätt för socialt lärande som är ett svar på frågan om hur arbetet ska 

göras: rektorerna framhåller att fritidshemsverksamhetens huvudsyfte är soci-

alt lärande, liksom att socialt lärande anses vara målet med fritidshemsverk-

samheten. Deras vision om att skapa en undervisande kultur för arbetet med

elevers sociala lärande i fritidshemmet är utmärkande i resultatet. Det förstås

som ett tydliggörande av fritidshemmets didaktik i enlighet med hur Löfdahl 

m.fl. (2011) och Saar (2014) beskriver lärande i fritidshemmet som en helhet.

Genom en undervisande kultur kan den traditionella verksamheten och socialt 

lärande införlivas med undervisning genom fritidshemspersonalens förhåll-

ningssätt. På så vis ges möjlighet att arbeta med fritidshemmets uppdrag, med 

betoning på ett relationellt och grupporienterat lärande på det sätt som läro-

planen föreskriver (Skolverket, 2019) och som en del av en utbildningskon-

text. 

Rektorerna beskriver fritidshemspersonalens förhållningssätt gentemot ele-

verna. Beskrivningarna synliggör ett undervisande förhållningssätt, utifrån 

ståndpunkten att allt som händer i verksamheten hör samman med och är en 

del av elevernas sociala lärande. Det skiljer sig å ena sidan inte ifrån fritids-

hemspersonalens beskrivningar, som också ger uttryck för att socialt lärande

innefattar allt som sker i arbetet. Det som å andra sidan skiljer sig åt är rekto-

rernas ordagranna formulering en undervisande kultur. Begreppet tydliggör

några betydelsefulla aspekter för arbetet med socialt lärande. Dels gör det gäl-

lande att socialt lärande behöver vägledning av fritidshemspersonalen och att
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eleverna inte kan lämnas åt sig själva i detta lärande. Det är ett uttryck för hur

undervisning formuleras i skollagen (SFS 2010:800) där det finns en betoning

på att lärandeprocesser ska ledas av lärare [fritidshemspersonal], samt att det

behöver finnas mål och syften med dessa processer. Dels klargör en undervi-

sande kultur att fritidshemspersonalens arbete betraktas som undervisning, 

vilket ytterligare betonar rektorernas syn på grundskola och fritidshem som

jämbördiga vad gäller att utbilda eleverna. Det visar även att rektorerna be-

traktar socialt lärande som ett område för utbildning, vilket motiverar ett tyd-

liggörande av hur undervisningen avser att bidra till elevers sociala lärande. 

Det kan ytterligare motiveras ur aspekten socialt lärande som hållbar utveck-

ling, vilket innefattar att överföra attityder, normer och värden som kan bidra

till att skapa en hållbar värld (Poeck & Östman, 2019). Dessa värden kan ele-

ver luta sig mot när de utvecklar sitt ansvarstagande kring sin egen sociala

påverkan på omvärlden. Genom att betrakta socialt lärande didaktiskt (Wals 

m.fl., 2009; Wals & van der Leij, 2009) och genom att diskutera socialt lä-

rande i undervisningens alla delar (Biesta, 2009) skulle en undervisande kultur

kring arbetet med socialt lärande kunna tydliggöras ur aspekten hållbar ut-

veckling. Om socialt lärande betraktas som ett utbildningsuppdrag med ut-

gångspunkt i elevers rätt till delaktighet i samhället, blir det relationella arbetet

ett sätt att skapa engagemang. Socialt lärande kan på så vis vara i fokus för

fritidshemmets verksamhet, samtidigt som elevers målrelaterade lärande gyn-

nas, både på kort och på lång sikt. 

Även om fritidshemspersonalens arbete till viss del baseras på en tyst kun-

skap eller en erfarenhetsbaserad kunskap, kan samsyn bidra till att tydliggöra 

behovet av att samtala om hur arbetet ska göras. Att tydliggöra visionen om

en undervisande kultur skulle på så vis kunna förtydliga att det finns ett di-

daktiskt värde i att samtala om hur arbetet ska gå till. Det är inte tänkbart att 

en gemensam värdegrund eller liknande erfarenheter per automatik innebär att 

var och en agerar likadant i liknande situationer, så vida det inte gäller att

exempelvis hindra fysiska tilltag där eleverna riskerar att skada varandra. Det

kan samtidigt inte heller antas att alla elever, utifrån sina skilda behov och 

förutsättningar, ska bemötas likadant i liknande situationer. Att samtala om

vilka normer och värden som ligger till grund för den egna fritidshemsverk-

samheten, och hur socialt lärande tillåts komma till uttryck, skulle kunna bidra

till en väg mot en likvärdig utbildning i fritidshemmet (Andishmand, 2017).  
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het. Lager (2019) framhåller att policydokument har ett framträdande kun-

skapsfokus som inte kommer till uttryck i den praktiska fritidshemsverksam-

heten och Haglund (2016) belyser att fritidshemmet går mot att vara en utbild-

ningspedagogisk praktik. Det kan emellertid bli problematiskt att ställa de två

synsätten, socialpedagogisk med fokus på relationer, och utbildningspedago-

gisk med fokus på målorienterad kunskap, mot varandra vad gäller socialt lä-

rande.  Det gör klyftan mellan dem större i stället för att föra dem samman. 

Om arbetet med socialt lärande i fritidshemmet i stället betraktas som en 

utbildningspedagogisk praktik bidrar det till att socialt lärande förstås som en

del av undervisningen, vilket i sin tur kan bidra till elevens hela lärande ur ett

långsiktigt perspektiv (Tallberg Broman m.fl., 2015).  

I läroplanens kapitel 4 (Skolverket, 2019), fritidshemmets kapitel, uttrycks 

fritidshemmets syfte med tydlig anknytning till socialt lärande. Även i det cen-

trala innehållet för fritidshemmet anges punkter som förstås som delar av det

sociala lärandet. Demokrati och kommunikation är framträdande i dessa punk-

ter. Med andra ord innebär uppdraget i fritidshemmet att arbeta med elevernas 

sociala lärande. Därtill skrivs arbetet i fritidshemsverksamheten fram som

undervisning. Det tydliggör att socialt lärande inte bara är ett syfte, utan även

ett innehåll som förväntas bli undervisat.  

För fritidshemspersonalen förändrar ett utbildningspedagogiskt synsätt inte 

hur de ser på sitt arbete, eftersom de uttrycker socialt lärande som alltomfat-

tande för fritidshemmet. Däremot skulle en tydligare förankring mellan fri-

tidshemmets styrdokument och den faktiska verksamheten bidra till att den

utbildningspedagogiska riktningen omfamnas. Likaså kan det bidra till att

skapa en förståelse för uppdraget i fritidshemmet. Detta föranleder ytterligare 

nödvändigheten av en reflektion kring hur socialt lärande kan betraktas och 

användas som en helhet i elevers utbildning i fritidshemmet (Hallström m.fl., 

2018; Saar, 2014). Även om socialt lärande i fritidshemmet har en central po-

sition är det ofta betraktat och beskrivet som informellt, exempelvis genom 

fritidshemspersonals antaganden om att socialt lärande i huvudsak sker mellan

eleverna (Haglund, 2015; Lager, 2015; Pálsdóttir, 2014), men också genom

beskrivningar om att höra till en informell undervisning eller ett informellt

lärande (Pálsdóttir & Kristjánsdóttir, 2017; Valeeva & Kasimova, 2020). 

Emellertid kan socialt lärande förtydligas som ett område för undervisning, 

genom ett förhållningssätt för socialt lärande baserat på pedagogiska rela-

tioner och inom ramen för en undervisande kultur. Det medför ett förtydli-

gande av fritidshemspersonalens roll och att elevers sociala lärande är ett an-

svar för fritidshemspersonalen (Ihrskog, 2006), vilket klargör fritidshemsper-

sonalens uppdrag.

Således, om socialt lärande betraktas genom begreppet undervisning i vil-

ken fritidshemspersonalen är närvarande och aktivt deltagande med eleverna, 

leder det till positiva effekter för både elever och fritidshemspersonal. Såväl

trygghet som välbefinnande kan främjas, liksom möjligheten till både lärande
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och inflytande för eleverna (Klerfelt & Haglund, 2014b; Lago & Elvstrand,

2019; Saar, 2014). Även om socialt lärande inte är ett formellt ämne förtydli-

gas det genom ovanstående som ett område för undervisning vilket även bidrar

till det efterfrågade tydliggörandet av fritidshemspersonalens uppdrag. Detta

synliggör behovet av samsyn kring socialt lärande och dess position i den ut-

bildningspedagogiska praktiken, vilket knyter an till rektorernas vision om en

enhetlig verksamhet. 

7.4.1 En skola – flera verksamheter  

Resultatet i delstudie 2 visar att rektorernas visioner för socialt lärande inne-

fattar grundskola och fritidshem som en enhet. Det tydliggör att elevens hela 

utbildningssituation ryms i visionerna för socialt lärande i fritidshemmet. Det 

tydliggör också att den undervisande kultur som rektorerna beskriver innefat-

tar alla som arbetar med eleverna. Rektorerna betonar att eleven ska vara i 

fokus för arbetet med socialt lärande i fritidshemmet, men understryker sam-

tidigt att det är ett arbete som bör ske gemensamt mellan fritidshem och grund-

skola. Emellertid beskrivs även vissa utmaningar för det gemensamma arbetet, 

vilka i likhet med Andishmand (2017) och Haglund (2018) visar att fritids-

hemmet underordnas grundskolan. En av dessa utmaningar sägs vara att fri-

tidshemspersonal uttrycker en känsla av att vara åsidosatt i sitt uppdrag i för-

hållande till grundskolans verksamhet. Det är något som även blir synligt i 

resultatet av delstudie 1, där fritidshemspersonalen beskriver en känsla av att

de flyttas runt i verksamheten efter behov, men utan möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. Det visar att det skapas spänningar mellan fritidshemmets 

verksamhet och grundskolans verksamhet till följd av strukturella förutsätt-

ningarna, så som tidigare forskning belyser (Andersson, 2013; Lager; 2019). 

Delstudie 2 visar också att det förekommer oönskade hierarkier mellan per-

sonalgrupperna. Dessa tar sig bland annat uttryck i att fritidshemspersonalen 

uttrycker att de inte betraktar sig som en del av skolan. Det ger anledning att 

reflektera över själva begreppet skola, och dess eventuella bidragande till fri-

tidshemspersonalens känsla av icke-tillhörighet.  

Utgångspunkten är att ordet ”skola” används både för att benämna både

grundskolans verksamhet och den samlade verksamheten på skolenheten. Det 

bäddar för en begreppslig fallgrop, utifrån den dubbla betydelsen av själva

ordet skola. Samtidigt tycks användningen vara väl förankrad såväl hos fri-

tidshemspersonalen som hos rektorerna i studien, vilka alla använder sig av 

ordet skola när de talar om grundskolan. Resultatet av denna studie kan inte 

ge något svar på vilket ord som skulle kunna användas i stället. Ordet ”enhet” 

ensamt säger ingenting om vilken kontext det beaktar, vilket visserligen ordet

”skolenhet” gör. En tänkbar följd av det senare är emellertid att det ändå skulle

förkortas till skola i dagligt tal. Att använda ordet skola för båda verksamhet-
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erna och att lägga ordet fritidshem åt sidan är inte heller ett alternativ. Fritids-

hemmet är en unik verksamhet, som innefattas i utbildningssystemet så som 

det är idag, och bör betraktas utifrån sin egenart. Detta är en komplex fråga,

som bottnar i ett enkelt ord, vilket inte kommer att ägnas mer tid eller utrymme 

i denna avhandling. Emellertid är det en fråga som åtminstone behöver finnas

i åtanke, när begreppet skola används för att benämna grundskolan, förskole-

klassen och fritidshemmet som en helhet, samtidigt som det används syno-

nymt med begreppet grundskola.

Vidare kan visionen om hela skolan som en enhet relateras till de utma-

ningar som både fritidshemspersonal och rektorer lyfter fram till följd av de 

strukturella förutsättningarna. Fritidshemmets uppgift att vara ett komplement 

till skolan bidrar till spänningar mellan de båda verksamheterna, bland annat 

som en följd av att det kompletterande uppdraget har kommit att tolkas som

att skolan ska kompletteras genom fritidspedagogers klassrumsaktiviteter un-

der skoldagen (Andersson, 2013). Resultatet i avhandlingsstudien visar, i lik-

het med tidigare forskning, att fokus på fritidshemmet som pedagogisk verk-

samhet går om intet genom denna tolkning och att verksamheten får brister. 

Att fritidshemmet ska fungera som en kompletterande verksamhet vad gäller

elevers lärande är en av förutsättningarna i uppdraget (Skolverket, 2019). Det 

har emellertid också varit en förklaring till att fritidshemspersonalens uppdrag 

är otydligt, vilket synliggörs av Andersson (2013). I likhet med det betonar 

Haglund och Boström (2020) att ett tydliggörande av fritidshemspersonalens

ansvar skulle kunna bidra till att skapa goda lärandemiljöer. Det talar för en

nödvändighet att tydliggöra vad som ska innefattas i uppdraget. Såväl fritids-

hemspersonalen som rektorerna i denna studie gör gällande att fritidshems-

uppdraget behöver vara tydligt. Dock framkommer det i huvudsak som att fri-

tidshemspersonalen behöver ett tydliggjort uppdrag att förhålla sig till i sitt

arbete. Vad som däremot inte blir synligt i resultatet är hur uppdraget kommu-

niceras till personalen i grundskolans verksamhet. Förvisso uttrycker rekto-

rerna goda erfarenheter av de effekter som kollegiala samtal ger när de bedrivs

i hela kollegiet, med all personal. Samtidigt kan det noteras att dessa samtal 

beskrivs som baserade på ett fokus på elevers målrelaterade lärande. Det stäm-

mer visserligen överens med rektorernas vision om en helhetssyn på elever 

utbildningssituation, men precis som det kan förväntas att fritidshemspersonal

har kunskap om grundskolans uppdrag för att till fullo kunna vara ett komple-

ment i elevernas kunskapsutveckling, krävs det omvända; för att fritidshem-

mets uppdrag ska kunna sägas vara klarlagt, behöver det vara tydligt i alla 

riktningar. Det kan inte betraktas som tydligt om det endast är fritidshemsper-

sonalen som har en klar bild av sitt uppdrag, eftersom det medför en risk att 

fritidshemspersonalen ändå arbetar i det fördolda. På så vis skulle de även

fortsatt behöva hävda sitt uppdrag, samtidigt som uppdraget försvåras på

grund av bristande samsyn.
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Grundskolans lärarpersonal, och för den delen annan personal i verksam-

heten, behöver också kunskap om fritidshemmets verksamhet och uppdrag.

Pihlgren (2011) argumenterar för att fritidshem och grundskola måste planera 

gemensamt för elevers lärande och att gemensamma didaktiska diskussioner

bidrar till möjligheter vad gäller att arbeta utifrån respektive förutsättningar

och kompetens. Ett sådant arbetssätt bidrar till de båda yrkesgrupperna fritids-

hemspersonal och grundskolepersonals ömsesidiga förståelse kring respektive

verksamhet och uppdrag, liksom till ett generellt förtydligande av fritidshem-

mets uppdrag. Ur perspektivet hållbar utveckling främjar en gemensam didak-

tisk planering gemensamma mål och visioner, vilket enligt Wals m.fl. (2009)

är avgörande för att främja socialt lärande. Den didaktiska diskussionen blir 

på så vis också en utgångspunkt för att organisera för socialt lärande, vilket

bäddar för sociala lärandeprocesser på det sätt som Wals och van der Leij

(2009) beskriver som hållbarhet i utbildningskontexter. 

7.5 Visionen – den gemensamma vägen 

Avhandlingsstudien åskådliggör rektorernas beskrivningar av visioner som ett 

sätt att skapa samsyn och en gemensam väg för arbetet med socialt lärande.

Resultatet visar att rektorerna har visioner för socialt lärande i fritidshemmet, 

vilket påvisar goda förutsättningar för att främja elevers sociala lärande. Kur-

land m.fl. (2010) betonar att visionen är en viktig del av rektors ledarskap,

liksom att den är betydelsefull för det gemensamma lärandet i en organisation. 

I avhandlingsstudien blir det tydligt att rektors vision är oklar för fritidshems-

personalen. Gemensamma visioner behövs för att lyfta fram gemensamma mål

och precis som rektors vision är betydelsefull, har också fritidshemspersona-

lens vision av sitt arbete betydelse för vilket lärande som möjliggörs för ele-

verna. De kollegiala samtalen kan i detta sammanhang, enligt Närvänen och 

Elvstrand (2014), verka för att mål och visioner konkretiseras för fritidshems-

verksamheten. Det tydliggör ytterligare rektors betydelse och roll. Genom att

betrakta och utveckla verksamhetens ledning och styrning som en interaktion 

mellan rektor och fritidshemspersonal (Löwstedt, a.a.) möjliggörs samsyn 

kring fritidshemmets uppdrag. Rektor har en betydelsefull roll som pedago-

gisk ledare och kan vara ett behövligt stöd i fritidshemspersonalgruppens kol-

legiala samtal, vilka i sin tur är betydelsefulla för hur fritidshemsverksamheten 

kan utvecklas (Närvänen & Elvstrand, 2014; Schuepbach & Lilla, 2020). För

att utveckla verksamheten är det centralt att fritidshemspersonalen samarbetar 

och som Sula m.fl. (2019) betonar är vägledning i den kollegiala processen 

fruktbart för verksamhetens utveckling. Resultatet visar emellertid att ansvaret 

för att leda de kollegiala samtalen ofta behöver delegeras, med följden att rek-

tor inte kontinuerligt närvarar i fritidshemskollegiets samtal.  
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Ur ett bioekologiskt perspektiv är visionen den ritning av kulturella värde-

ringar som ligger till grund för fritidshemsverksamheten, det vill säga makro-

systemet (Bronfenbrenner, 2005). Makrosystemet kan förändras, tolkningar

kan ändra riktning och subkulturer kan skapas över tid, med följden att förut-

sättningarna för elevers lärande och utveckling förändras (Bronfenbrenner, 

1996). Det tydliggör ytterligare vikten av att gemensamt sätta ord på visionen

för socialt lärande i fritidshemmet för att på så vis främja samsyn och en en-

hetlighet kring gemensamma värderingar. Avhandlingsstudien visar emeller-

tid en upplevd hierarki mellan fritidshem och grundskola, vilket gör de båda 

verksamheterna synliga som varsitt mikrosystem (Bronfenbrenner, 2005). 

Dessa influeras av makrosystemet, som här utgörs av respektive värderingar

och tolkningar av styrdokument.  

För att möjliggöra en enhetlig utgångspunkt för ett gemensamt arbete med 

socialt lärande, det vill säga en gemensam vision, är det därför nödvändigt att

de grundläggande värderingarna inte tillåts gå isär. Genom att låta fritidshem 

och grundskola vara delar av ett och samma mikrosystem, kan de proximala 

processerna, som i det här fallet innebär kollegiala samtal, stärka kunskapen 

om fritidshemmets uppdrag. Genom kollegiala samtal, där fritidshemmets

uppdrag tydliggörs för alla, kan det gemensamma uppdraget att arbeta med 

elevers sociala lärande främjas. Respektive uppdrag för grundskola och fri-

tidshem kan inte förändras, och förutsättningarna i att det föreligger varsitt

uppdrag står fast, men genom förståelse för varandras uppdrag kan en gemen-

sam vision för elevers sociala lärande stakas ut. På så vis kan visionen ges 

möjlighet att realiseras gemensamt. Mot bakgrund av ovanstående är det av 

vikt för rektor att prioritera sitt deltagande i de kollegiala samtalen och att i 

dessa samtal lyfta fram den gemensamma visionen för socialt lärande i fritids-

hemmet till diskussion. Det i sin tur kan möjliggöra att undervisningen för 

socialt lärande baseras på en gemensam vision, vilket i sin tur främjar elevers 

sociala lärande i fritidshemmet (Närvänen & Elvstrand, 2014; Leithwood & 

Riehl, 2003; Wals m.fl., 2009). 

7.6 Sammanfattat kunskapsbidrag 

Avslutningsvis kan avhandlingsstudiens kunskapsbidrag sammanfattas som

ett synliggörande av socialt lärande i fritidshemmets kontext och hur det kan

förstås ur ett didaktiskt perspektiv. Avhandlingsstudien ger kunskap om att 

fritidshemmets verksamhet i planering, genomförande och ledning, påverkas

av faktorer av både nära och avlägsen karaktär. Kunskapsbidraget visar också 

hur faktorerna påverkar varandra, samt att de i vissa fall ger didaktiska konse-

kvenser. Det framgår till exempel utifrån hur deltagarna beskriver möjlighet-

erna för planering och genomförande av verksamheten, eller om möjlighet till 
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samarbete mellan rektor och personalgrupp finns. Detta får till följd att möj-

ligheterna för elevers sociala lärande påverkas såväl positivt som negativt. Hur

fritidshemspersonal och rektorer ser på socialt lärande påverkar olika val, både 

för hur verksamheten leds och hur den genomförs, men även om detta är att 

betrakta som didaktiska val sker de ibland oreflekterat. Det teoretiska perspek-

tivet tydliggör att attityder och värderingar (makrosystemet) har betydelse 

både för hur fritidshemsverksamheten beskrivs och hur den genomförs i var-

dagen enligt deltagarnas beskrivningar. Det visar också att det kollegiala ar-

betet (proximala processer) i omvänd ordning kan ha betydelse för vilka anta-

ganden som tar form hos olika individer (makrosystemet).  

Avhandlingsstudien ger ett kunskapsbidrag som visserligen visar att fritids-

hemspersonal och rektorer har liknande syn på vad socialt lärande innebär för

elever, men att det finns en skillnad i fokus. Skillnaden innebär att fritidshems-

personalen främst ser till socialt lärande för eleven i den vardagliga verksam-

heten, medan rektorerna har ett vidare perspektiv och talar om socialt lärande

som en del av ett samhällsuppdrag. Denna skillnad kan bero på att de två yr-

kesgrupperna har olika yrkesuppdrag. Fritidshemspersonalen arbetar elev-

nära, medan rektorerna har ett mer övergripande uppdrag, men det tyder även

på att rektorerna har en tydligare förankring i fritidshemmets styrdokument i 

sitt uppdrag.

Vidare ger avhandlingsstudien kunskap om att både fritidshemspersonalens

och rektorernas arbete påverkas av strukturella förutsättningar. Flera av fri-

tidshemspersonalgrupperna i delstudie 1 uttrycker att rektor ofta är frånva-

rande från fritidshemsverksamhetens kollegiala sammanhang. Det kan genom 

delstudie 2 förstås som en följd av arbetssituationen och nödvändigheten att 

delegera delar av uppdraget, snarare än ett val. Vad som emellertid blir tydligt

genom detta är växelspelet mellan rektor och fritidshemspersonal, samt att de 

behöver varandra i sina respektive uppdrag. Likaväl som fritidshemspersona-

len behöver en pedagogisk ledare, behöver rektor fritidshemspersonalen för

att utöva sitt ledarskap. 

Kunskapsbidraget rör också visioner för socialt lärande i fritidshemmet och

att rektorerna tänker sig fritidshem och grundskola som en enhet, där alla ar-

betar tillsammans för och med elevers sociala lärande. Det arbetet ska, enligt 

rektorerna, ta utgångspunkt i förhållningssättet gentemot eleverna och ta sig 

uttryck genom att skapa en undervisande kultur för arbetet med socialt lä-

rande. Det klargör att rektorerna ser socialt lärande som ett område för under-

visning, vilket tydliggör vikten av en medvetet reflekterad verksamhet. Av-

handlingsstudien synliggör även utmaningar för detta, vilka kan härledas

bland annat till strukturella förutsättningar för fritidshemmet, liksom attityder 

och grundläggande antaganden hos fritidshemspersonalen. Därigenom blir det

också synligt att begreppet skola utgör en utmaning vad gäller att åstadkomma

en gemenskap i arbetet och att arbetet inte bara behöver en gemensam vision, 

utan också en gemensam väg mot visionen. Det är därför en nödvändighet att
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fritidshemmets uppdrag tydliggörs, inte bara för fritidshemspersonalen utan

för alla som arbetar med eleverna i både fritidshem och grundskola. 

Avhandlingsstudien ger också kunskap om att socialt lärande är en del av 

en hållbar utveckling, samt att arbetet med socialt lärande i fritidshemmet är

ett sätt att realisera undervisning för hållbar utveckling.

7.7 Metoddiskussion

I detta avsnitt diskuteras de metodologiska val som har gjorts för avhandlings-

studien. För delstudie 1 finns en mer fördjupad diskussion i licentiatuppsat-

sens kappa (Jonsson, 2018) och delstudie 1 behandlas därför något mer över-

siktligt i denna del.  

I hela avhandlingsstudien har det varit en genomgående förhoppning att

deltagandet skulle främja respektive deltagare i arbetet. Denna föresats har

vidareutvecklats successivt under avhandlingsstudiens gång, vilket framförallt 

för den senare delen (delstudie 2) har inneburit att ett deltagarbaserat arbetssätt

antagits. Utgångspunkten för delstudie 1 var emellertid också att deltagandet 

skulle vara till gagn för dem som deltog, genom att bidra med en möjlighet att 

gemensamt reflektera kring arbetet i fritidshemmet. För båda delstudierna av-

sågs att nå deltagarnas egna perspektiv, vilket föranledde valet av intervju som 

metod eftersom det är ett lämpligt sätt för att ta del av människors åsikter

(Bryman, 2016). Det är samtidigt inte möjligt att veta säkert om alla deltagare, 

i alla lägen uttryckte sin egen åsikt. I de individuella intervjuerna (2) var del-

tagarna visserligen ensamma i fokus, men det kan samtidigt inte uteslutas att 

det uppstod någon form av vilja att ”ge rätt svar”. Det blev tydligt under en av 

intervjuerna, när deltagaren uttryckte att den inte riktigt förstod frågan eller

vilket svar jag ”ville” ha. Därmed synliggjordes också min roll som intervju-

are, vilken ofrånkomligt medförde en form av auktoritet (Bryman, 2016). I 

denna situation förklarade jag att det inte fanns någon förväntan på ett ”rätt” 

svar, utan att svaret skulle uttrycka en personlig åsikt. Emellertid var denna

händelse något som jag bar med mig under kvarvarande individuella inter-

vjuer, samt under gruppintervjuerna som följde under vårterminen. Även i 

gruppintervjuerna fanns en möjlig risk att deltagarna skulle tänka på liknande

vis, att ett rätt svar förväntades. Där var också utsattheten i relation till de 

andra deltagarna mer påtaglig, varför min avsikt var att så tydligt som möjligt

uttrycka en önskan om att hålla ett gott samtalsklimat med respekt för vars och 

ens yrkessituation. För deltagarna i delstudie 1 fanns risken att de skulle hålla 
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inte kände varandra och att de därför inte kände sig trygga att blotta sin ar-

betssituation, vilket föranledde min ambition att skapa ett öppet och respekt-

fullt samtalsklimat.  

Genom gruppintervjuer ökade deltagarnas möjlighet att utveckla ett ge-

mensamt tänkande om sitt yrkesutövande. Av deltagarna i delstudie 2 uttryck-

tes särskilt nyttan av att träffa andra rektorer, vilket kan tolkas som att de fick

möjlighet att utveckla ett kollegialt lärande. Det i sin tur kan ha bidragit till

positiva effekter på respektive verksamhet, såsom Assarsson (2015) framhål-

ler. Eftersom gruppintervjuerna (2) pågick under en termin, med flera träffar, 

fanns också en möjlighet att faktiskt utveckla ett förändrat tänkande (Fischer, 

2013). Utgångspunkten för gruppintervjuerna var arbetet med socialt lärande

i fritidshemmet, men inom ramen för studiens syfte gavs deltagarna möjlighet

att påverka och välja samtalsämne vid respektive träff. Det har förhoppnings-

vis skapat en större delaktighet och därigenom finns möjligheten att deltagarna

tog en position som aktiva lärande (Kragler m.fl., 2014) i studien. Genom de-

ras position kan deras respektive fritidshemsverksamheter ha kommit närmare 

forskningen, liksom forskningen har fått en starkare förankring i fritidshems-

verksamhetens faktiska förutsättningar. Denna fördel ser jag som möjliggjord 

med gruppintervjun som metod för att generera data. Det har samtidigt ställt 

stora krav på min roll som samtalsledare, att hålla samtalen inom ramen för

studiens syfte och frågeställningar, samtidigt som deltagarna givits frihet att 

delvis styra samtalen. Som samtalsledare har jag också varit deltagare i sam-

talen och därmed bidragit till att skapa studiens resultat genom min egen på-

verkan. Min påverkan har därmed skett även genom min förförståelse, som

för delstudie 2 också innefattar de erfarenheter jag gjort genom delstudie 1. 

Den kunskap som kommit genom gruppintervjuerna med fritidshemspersonal

har därför bidragit till att forma ramarna för gruppintervjuerna med rektorerna. 

Vidare behöver intervjusituationen betraktas utifrån sin egen kontext och kan

därmed inte sägas återge deltagarnas respektive fritidshemspraktik (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den kunskap som har producerats är en produkt av respek-

tive intervjusituation, där alla deltagare, inklusive jag själv, har bidragit i re-

lation till varandra. Med tanke på att deltagandet varierade vid gruppintervju-

tillfällena, är det därför också troligt att resultatet skulle ha blivit annorlunda

om samtliga deltagare hade närvarat vid varje tillfälle. Likaså skulle troligen 

andra data ha genererats om kombinationen av deltagare hade varit annorlunda

vid respektive tillfälle. I det deltagarbaserade arbetssättet finns en strävan efter

att bidra med rika beskrivningar, vilket möjliggör för praktiker att avgöra om 

resultatet kan förstås i relation till den egna praktiken. Resultatet är överför-

bart till andra fritidshemsverksamheter, med hänsyn till att det är i linje med

vad tidigare studier har kommit fram till, samt eftersom urvalet har gjorts ba-

serat på att deltagarna är verksamma med arbete i och ledning av fritidshems-

verksamheter.  
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De båda delstudierna genomfördes vid olika tidpunkter och med fritids-

hemspersonal och rektorer som inte är verksamma vid samma enheter. Om de

i stället hade genomförts med fritidshemspersonal och rektorer från samma

enheter skulle en problematik ha kunnat uppstå utifrån deltagarnas vilja, eller

mod, att uttrycka sig kritiskt om utmaningar kring varandras respektive yrkes-

roller. Det skulle i så fall också ha kunnat ge ett annat resultat. 

Utgångspunkten var inte att förändra, även om resultatet från delstudie 1 

som låg till grund för delstudie 2 visade på företeelser som kunde ha utgjort

ett tänkbart behov av förändring. Sett till studiens karaktär som deltagarbase-

rad kunde gruppintervjuerna fungera som en utgångspunkt för ett förändrat

tänkande hos deltagarna. Studien kan ha fungerat som idéskapande (Wahr & 

de la Harpe, 2015) och på så vis bidragit till deltagarnas egna definitioner av 

utvecklingsområden i sitt kommande arbete, vilket också uttrycktes i utvärde-

ringen. 

I delstudie 1 gjordes ingen respondentvalidering, eftersom det, såsom Bry-

man (2016) beskriver, kan vara en svårighet för deltagare att tolka data-

material, samt att det inte självklart är till fördel för forskningen. Men som en 

följd av mitt eget växande intresse för ett deltagarbaserat arbetssätt, liksom 

mitt ställningstagande kring ett etiskt förhållningssätt i forskning föll det sig

alltmer naturligt och självklart att göra en respondentvalidering. Dessutom var 

demokrati ett återkommande tema under gruppintervjuerna, vilket antogs här-

röra från en grundläggande värdering hos deltagarna. Genom respondentvali-

deringen gavs deltagarna möjlighet att respondera på min tolkning av deras 

uttalanden och därmed beaktades även den demokratiska aspekten i studien.

Utöver att verka för kvalitet, genom att stärka inre validitet och trovärdighet

(Merriam & Tisdell, 2016), ser jag även en vinning i att främja deltagarnas 

fortsatta förtroende för forskning (Helgesson, 2015). På så vis kan viljan att 

delta i forskning i framtiden tänkas öka.

Den egna teoretiska förståelsen har utvecklats under hela avhandlingspro-

cessen och genom en abduktiv ansats har jag strävat efter att nå djupare för-

ståelse för det teoretiska perspektivet. Genom den abduktiva ansatsen i ana-

lysprocessen betraktades datamaterialet växelvis i relation till tidigare forsk-

ning och det teoretiska perspektivet med ett förutsättningslöst förhållningssätt. 

På så vis avsågs att se mönster som kunde avslöja djupare strukturer i det som

framkommit i samtalen. Det teoretiska perspektivet har inte bestämt rikt-

ningen i analysen, men har ändå varit kontinuerligt närvarande i den växelvisa 

läsningen. De data som genererats sammanhängde på många olika plan som

en komplex väv, vilket också tydliggjorde nyttan av ett abduktivt tillväga-

gångssätt. Detta eftersom abduktion innefattar både att applicera teorin och att 

skapa förståelse för såväl data som teori (Alvesson & Sköldberg, 2018). Teo-

rins specifika bidrag till denna studie är åskådliggörandet av fritidshemmets 

verksamhet, med utgångspunkt i de delar som tillsammans utgör det system

som kan sägas vara fritidshemsverksamhetens helhet. Valet av teori har gjorts 
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med ett interaktionistiskt ställningstagande, som innebär att påverkan sker av 

och mellan både individer och fysisk såväl som social miljö. Det är emellertid 

sannolikt att andra synliggöranden och diskussioner skulle ha kunnat komma 

till stånd med ett annat teorival. 

7.7.1 Avslutande metodologisk reflektion 

Som tidigare nämnts har ett metodologiskt ställningstagande tagit form under

avhandlingsstudiens gång avseende nyttan med deltagarbaserad forskning.

Genomgående i studien har ambitionen varit att delaktiggöra deltagarna i 

forskningen och jag har kontinuerligt framhållit att de bidrar med viktig kun-

skap till forskning om fritidshemmet. Deltagarnas position som central, även

utifrån möjligheten att påverka innehållet i gruppintervjuerna, kan ha bidragit 

till deras förändrade tänkande. Genom att de tillåtits att stå i centrum har den 

verksamhet som studerats kunnat komma närmare forskningen, liksom forsk-

ningen har fått en starkare förankring i verksamhetens faktiska förutsättningar. 

Resultatet kan därmed i hög grad anses användbart för praktikerna och den 

teoretiska förståelsen har kunnat utvecklas verksamhetsnära till den kontext

som berörs. Växelspelet mellan oss som deltar, mellan teori och praktik, mel-

lan forskningsobjekt och -subjekt är aspekter av etisk karaktär (Nielsen, 2016). 

Dessa stärker forskningens kvalitet och kan vara till samhällsnytta ur ett längre 

perspektiv. En forskning som involverar deltagarna över tid, som i denna av-

handlingsstudie efter det att gruppintervjuserien hade avslutats, kan bidra till

att knyta forskningen närmare praktiken och tvärtom. Det är en aspekt av håll-

bar samhällsutveckling (Rowe & Hiser, 2015) som även motiverar deltagar-

baserad forskning. Deltagarbaserad forskning kan även betraktas som ett sätt

utöva utbildning för hållbarhet (Kemmis, 2009). På så vis kan det också vara 

ett sätt att leva praktiskt filosofiskt i yrkesliv och samhällsliv, genom att till-

sammans sträva efter att förstå konsekvenserna av vår mänskliga aktivitet och

den sociala praktik vi skapar gemensamt. Min slutsats är därför också att for-

men deltagarbaserad forskning, är särskilt lämplig för att engagera just prak-

tiker i utbildningsverksamhet. Genom sitt deltagande i denna studie, kan del-

tagarna ha motiverats till att ta ansvar för den egna praktiken, vilket kan bidra 

till en ökad professionalisering bland praktiker (Rönnerman, 2003). Deltagan-

det kan utöver ett ökat eget ansvar också ha bidragit till autonomi (Grundy,

1994) och en känsla av att kunna påverka den verksamhet de arbetar i (Reason

& Bradbury, 2006), något som på sikt kan vara positivt för både individerna 

och verksamheten, samt för samhället i stort.
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7.8 Didaktiska implikationer och förslag till
fortsatt forskning 

I avhandlingen har fritidshemspersonals och fritidshemsrektorers perspektiv

på socialt lärande i fritidshemmet studerats. Studien bidrar med fördjupad

kunskap om socialt lärande i fritidshemmet och resultatet synliggör socialt lä-

rande som en central del av fritidshemmets verksamhet. Socialt lärande är

ofrånkomligt en del av fritidshemmets uppdrag och behöver tillika få vara en 

självklar del av undervisningen i fritidshemmet. I avhandlingen görs behovet

av att didaktiskt reflektera fritidshemmets verksamhet synligt, liksom att se på 

arbetet med socialt lärande som undervisning. Dessutom visar avhandlings-

studien att arbetet med socialt lärande är ett sätt att undervisa för en hållbar

utveckling, vilket ytterligare motiverar till medveten reflektion kring såväl in-

nehåll som genomförande av undervisningen i fritidshemmet. 

Avhandlingsstudiens kunskapsbidrag till praktiken går hand i hand med de 

didaktiska implikationerna. I första hand kan avhandlingen vara ett underlag

för reflektion och diskussion kring egna ställningstaganden, för praktiker i fri-

tidshemsverksamhet. Samtidigt visar avhandlingsstudien ett behov av att fri-

tidshemmets uppdrag tydliggörs för alla som arbetar med eleverna. Därför kan

avhandlingen också vara ett underlag för gemensamma diskussioner mellan

fritidshemspersonal och grundskollärare, liksom för rektorer i deras uppdrag

att leda skolverksamheter. Avhandlingens resultat kan också användas för att

förbereda studenter för deras blivande yrkesroll och hur den relaterar till fri-

tidshemmets uppdrag. Det rör således inte bara grundlärarstudenter med in-

riktning fritidshem, utan även dem som kan förväntas komma att arbeta nära 

fritidshemmets verksamhet. 

En didaktisk implikation är att förtydliga vilka värderingar och ställnings-

taganden som ligger till grund för arbetet med socialt lärande i fritidshemmet

och varför i skolors hela kollegium. På så vis kan en samsyn kring fritidshem-

mets uppdrag skapas för alla som arbetar i och nära fritidshemmet. Därigenom

skulle ett arbete baserat på visionen om skolan som en enhet kunna ta form. 

Det finns också en didaktisk implikation att stärka fritidshemmets uppdrag 

som rör undervisning för socialt lärande. Det kan göras genom att lyfta fram

och utgå från begreppet en undervisande kultur, vilket kan bidra till att föra

samman undervisning, omsorg och lärande till den helhet som läroplanen

anger. Detta kan i sin tur bidra till att låta fritidshemsverksamheten vara en 

utbildningsverksamhet som utgår från sina egna förutsättningar. 

Avhandlingen pekar också på vikten av att ta fasta på möjligheterna i rek-

tors arbete med fritidshemspersonalen. Inte bara ifråga om att leda eller styra 

deras arbete, utan även att ta vara på den kunskap som fritidshemspersonalen 

har om sitt uppdrag och att låta den berika och bidra till rektors ledarskap. 

Med utgångspunkt i avhandlingsstudiens kunskapsbidrag har nya frågor

väckts och områden där fortsatt forskning kan bidra till en fördjupad kunskap
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om arbetet med elevers sociala lärande har synliggjorts. Sett till deltagarbase-

rad forskning som bidragande till verksamhetsutveckling, ser jag en möjlighet 

i att studera fritidshemspersonals och grundskolepersonals gemensamma yr-

kesspråk för arbetet med socialt lärande. De båda verksamheterna har å ena

sidan skilda uppdrag, där fritidshemmet har mer betoning på perspektivet so-

cialt lärande. Å andra sidan har båda verksamheterna i sitt uppdrag att arbeta 

med utgångspunkt i läroplanens kapitel 1, skolans värdegrund och uppdrag, 

och 2, skolans mål och riktlinjer för alla verksamheter, (Skolverket, 2019). 

Värdegrundsarbetet åligger både grundskola och fritidshem och arbetet ska 

ske i samverkan. Med avseende på fritidshemspersonals uttryck för struktu-

rella utmaningar, liksom resultatet att betrakta fritidshem och grundskola som 

en, finns det anledning att ytterligare studera det gemensamma arbetet. 

Det skulle även vara intressant att skapa en djupare förståelse för arbetet

med socialt lärande som en del av en hållbar undervisning, varför ytterligare 

studier med mer specificerat fokus på hållbar utveckling föreslås. Vidare ingår

eleverna i andra sammanhang än fritidshem och grundskola och familjen och

föräldrarna är en viktig del av elevernas liv. Därför skulle det vara betydelse-

fullt att studera hur samarbetet med hem och föräldrar fungerar kring socialt 

lärande, liksom hur fritidshemmet kommunicerar sitt arbete.  

Mot ovanstående bakgrund lämnas följande förslag till fortsatt forskning:

• att ytterligare studera begreppet undervisning i fritidshemmet, med 

fokus på hur en undervisande kultur omsätts och kommer till ut-

tryck i ett praktiskt förhållningssätt hos fritidshemspersonalen

• fördjupade studier av hur begreppet undervisande kultur kan bidra 

till undervisning för en hållbar utveckling och hur fritidshemmets 

verksamhet kan betraktas ur perspektivet hållbar utveckling.

• att skapa samsyn kring fritidshemmets uppdrag med en vision för

hela skolan, genom att betrakta skola och fritidshem som en enhet, 

ett projekt som med fördel kan utföras genom deltagarbaserad 

forskning med fritidshemspersonal och grundskolepersonal

• deltagarbaserad forskning som en väg mot stärkt professiona-

lisering hos fritidshemspersonal

• hur elever och föräldrar blir delaktiga i arbetet med socialt lärande, 

genom det samarbete som sker mellan hem och fritidshem, samt 

hur föräldrar förstår uppdraget med socialt lärande i fritidshemmet. 
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Summary 

Social learning in school-age educare – 
An interview study with school-age educare staff and school-age 

educare principals 

Introduction and aim 

The research interest in this thesis is the Swedish school-age educare (SAEC, 

School Age Educare Centres) and the work with pupils’ social learning. The

SAEC is part of the Swedish education system, admittedly a voluntary activ-

ity, yet including more than 80 percent of the children aged 6-9 years in the 

early school years (Skolverket, 2020). The assignment includes being a com-

plement to school in the pupils’ knowledge and learning, as well as being a 

caregiver for children whose parents work, to provide opportunities for recov-

ery and a meaningful leisure, and to promote pupils’ relations and social learn-

ing.  

The SAEC is governed by national policy documents (SFS 2010:800;

Skolverket, 2019). The assignment puts the emphasis on democratic principles

and working methods, stressing the pupils’ group as a starting point for the

work. The pupils’ common security and a feeling of belonging is accentuated, 

as well as the pupils’ ability to create and maintain good relations, alongside

with each individual’s development of confidence in their own ability. The 

individual aspects that are illuminated are communicative and empathic abil-

ities, including listening to others and respecting other people’s opinions, as

well as everyone’s right to be themselves. The work on social learning can to 

a large extent be understood as value-based work, and furthermore an aspect 

of sustainable development.  

To work with pupils’ social learning can be seen as a way to also promote

everyone’s future knowledge development in a lifelong perspective, and also

as a way to promote individual well-being (Tallberg Broman m.fl., 2019). Pre-

vious studies on social learning illuminate social learning based on the con-

cepts of social skills and social interaction (Junge m.fl., 2020). There is an 

emphasis on the ability to read and understand social situations, to solve social 

problems and to communicate and to be empathic (Grover m.fl, 2020; Junge

m.fl., 2020). Additionally, relational skills are underlined as being important

(Fabes m.fl., 2008; Weissberg m.fl., 2015).  
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Previous research on the SAEC shows that social learning is prominent in 

SAEC activities. Although social learning is seldom the aim in previous stud-

ies, the results in research, both national and international, often apply to so-

cial learning among pupils. However, social learning appears as it is consid-

ered to be important, yet it is often expected to take place in the pupils’ own

interaction, and the SAEC staff are to various degrees more or less actively 

participating in the pupils’ activities. The willingness to participate in the pu-

pils’ interaction is to some extent explained as the result of an ideological 

standpoint (Haglund, 2015, 2016; Pálsdóttir, 2014). Furthermore, the struc-

tural conditions play an important role in what is possible or not. Previous 

research illuminates several challenges for the SAEC activities, due to the 

structural conditions, which can be understood to have an impact on how the 

SAEC activities are conducted (Hjalmarsson m.fl., 2017; Lager, 2018). The 

structural conditions also affect the opportunities for the SAEC staff to plan 

for and to evaluate their work. Further, the principal’s pedagogical leadership 

is illuminated to impact the work in the SAEC, as well as the work in the 

SAEC being suggested as a reflection of the principal’s way of leading the 

SAEC. Previous research shows that principals describe the SAEC staff’s

competencies to be broad (Andersson, 2013; Haglund & Boström, 2020). 

However, it is also illuminated that SAEC staff describe the principal’s lack 

of understanding for the structural conditions’ impact on their work situation

as problematic. 

Based on the above, the aim of this thesis is to investigate social learning 

in the school-age educare, based on the descriptions of the SAEC staff and

SAEC principals. Two partial studies are the basis for the thesis. The aim of

the first sub-study is to contribute knowledge of SAEC staff’s perspectives on 

their work on social learning in the SAEC. The research questions addressed 

in the first sub-study are as follows: 

• What knowledge and abilities are considered by SAEC staff to be

important for pupils, in their work on social learning in the SAEC? 

• What appears to be important in the work to promote pupils’ social

learning?

The aim of the second sub-study is to contribute knowledge of principals’ per-

spectives on the work on social learning in the SAEC. The second sub-study 

addresses the following research questions:

• What characterises social learning in School-Age Educare in the prin-

cipals’ descriptions?

• What vision of social learning in the SAEC is expressed in the prin-

cipals’ descriptions?
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Theory and methods 

This study takes an interactionist starting point, with the theoretical perspec-

tive of Bronfenbrenner’s bioecological system theory (Bronfenbrenner, 1979, 

2005). Learning and development are thereby seen as interacting factors be-

tween the individual and the environment. The bioecological system theory 

helps to illuminate the factors that impact the work on social learning in the

SAEC. Thus, a didactic view of the work on social learning in the SAEC is

provided from the theoretical perspective. 

The bioecological system theory can be understood as a system with dif-

ferent levels, comparable to the annual rings of a tree. The innermost level is

the microsystem, which consists of the individual’s closest environment, such 

as the group of pupils and staff, the pupils’ group or different constellations in 

the school, for example the staff and principal. The mesosystem is the next

system, representing the communication between microsystems. In the SAEC, 

this can be the dialogue between the staff and the pupils, the collegial discus-

sions in the staff group meetings or the principal’s discussions with the staff 

groups, for example. The next level, the exosystem, contains factors that are

more distant, as well as beyond the influence of the individual. That is, the

number of pupils in the pupils’ group, the size of the premises, the staffing

and working conditions, or the pupils’ length of stay in the SAEC, which de-

pends on the parents’ working hours. The level thereafter is the macrosystem, 

which includes factors with an impact from an overall perspective. This level

includes national decisions concerning the SAEC, of a political, economic or 

legal character. Also included are interpretations of the policy documents and 

attitudes and values, in a culture or a subculture. The outermost level is the 

aspect of time, called the chronosystem. In the SAEC, the aspect of time can

be both the individual’s need for time for learning, and the required time for

different processes, a moment, a day, a week or a school year. 

The most powerful impact factors are found in the microsystem, where the

individual is actively participating in interaction with others. The components 

that interact are roles, relations and activities, which can be understood as the 

expectations existing in a context, the relations between the persons and the

processes that continue, over time, between the persons in the microsystem. 

The depth in the relations is explained as dyads, in which reciprocity plays an

important role, as well as the balance of power, for example the guiding role 

of a teacher gives more power to influence in a dyad. The more involved the 

persons get, the more complexity can be added from the person being in

power; in the context of the SAEC this is the SAEC teacher, which thus pro-

vides a greater impact on the other one’s learning and development. The

power of balance can also be understood from the relations between the staff 

members and the principal, with the balance of power given from the principal

as the pedagogical leader. Further, the bioecological system theory also con-
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siders the impact of the material environment, as well as the persons’ individ-

ual characteristics. Additionally, the regularity in the processes that involve 

the persons is important, that is in the bioecological system named proximal 

processes. The theoretical perspective provides an opportunity to illuminate 

the conditions for pupils’ social learning in the SAEC, and thus to visualise a

didactical understanding of the activities in the SAEC. 

The study is qualitative, and to collect data, two types of interviews have

been used, group interviews and individual interviews (Kvale & Brinkmann, 

2014). The study consists of two sub-studies, as mentioned above. In the first

sub-study, the research questions addressed the perspectives of the SAEC

staff, and to illuminate their common view of the shared work, group inter-

views were conducted. A total of 21 persons, divided into four groups, partic-

ipated in the group interviews, that were carried out at each staff group’s work-

place. Each staff group was interviewed at one session each, and the inter-

views, lasting 60 to 75 minutes each, were semi-structured. Thus, the inter-

views were framed with an interview guide, to ensure the aim of answering 

the research questions. 

In the second sub-study, the focus was shifted to the principal’s perspec-

tives, and the data collection began with individual, semi-structured inter-

views with seven principals, conducted at each of their workplaces. Thereaf-

ter, a series of four group interviews were held, during one semester, where

six of the seven principals participated. The group interviews were held at 

Mälardalen University. The individual interviews were rapidly transcribed, in 

order to be used as a starting point for the subsequent group interviews. Thus,

at the beginning, the group interviews followed a thematic frame, based on 

social learning in the SAEC, which emerged from the individual interviews.

However, to some extent the themes were allowed to transform, due to the

participants’ wishes or needs, though the frame was still pupils’ social learn-

ing in the SAEC. 

In both sub-studies the sampling is a convenient sample (Bryman, 2016), 

since participants participated based on their own interest in joining the study. 

The intention with group interviews in the first study was to bring about the

participants’ own views of their shared assignment. Additionally, the intention

was to give the opportunity for them to discuss the activities, thereby to pro-

vide an opportunity to start a collegial discussion that could continue after the

interview, in their staff group meetings. The second sub-study gradually be-

came more participatory, considering the participants’ needs or wishes con-

cerning topics to discuss. The participatory standpoint was also to enable new 

ideas and inspiration for the participants in their everyday work as profession-

als.  

The data were analysed abductively (Bryman, 2016), as an interplay be-

tween the data, the theoretical perspective and previous research. The inten-

tion was to analyse the data with an open mind and a critical eye, and thus the
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codes and themes were not predetermined but emerged from the data. The

developing dissertation, including methodological choices and the results, has 

been continuously discussed and reviewed in various forums, national and in-

ternational, and the transparency of the methodological choices has been the

objective. Throughout all the process, ethical considerations have been made. 

Results 

The results show the SAEC staff’s and the SAEC principals’ descriptions of

social learning and the work on social learning in the SAEC. Thereby, an in-

depth knowledge about the work on social learning in the SAEC is enabled.  

Four themes emerge in the SAEC staff’s perspectives of important knowledge

and abilities, concerning pupils’ social learning, and these are empathy, com-

munication, responsibility and security. Security is considered to be the over-

arching aspect, as well the basic condition for social learning, described to be 

needed both individually and commonly for the group. The results show that

security is significantly considered to contribute to social learning, and con-

versely social learning is considered to contribute to security. The pupils’ in-

dividual and group security is highlighted as the basis for learning and devel-

opment as a whole. The individual security is described to be dependent on

the individual’s self-esteem, alongside with knowledge about how one’s be-

haviour affects others. The pupil’s empathetic ability is accentuated concern-

ing the understanding of how others will receive and respond to one’s actions. 

Further, empathy is explained to be an important factor in communication and

to develop communicative ability. The SAEC staff stress that they participate 

and support the pupils’ communication in various ways, since, as described,

communicative ability demands support to develop. Good communication is 

depicted in the appearance of democratic knowledge, in which dialogue, lis-

tening and respect are stressed. In addition, the SAEC staff stress the im-

portance of the pupils’ responsibility in order to contribute to their common

security. Responsibility is explained as evolving over time, as well as the abil-

ity to be responsible is expected to demand guidance to develop. Additionally, 

the SAEC staff argue that the pupils are expected to understand the need to 

take responsibility and not only by words, in dialogue, but in action, which 

highlights responsibility as a practical, social ability. 

Concerning the work to promote social learning, the SAEC staff emphasise

activities that give the pupils opportunities to interact with others. The SAEC

staff also highlight their own good relations to the pupils, as well as highlight-

ing the importance of promoting good relations between the pupils. The SAEC

staff consider themselves to be role models to the pupils and declare active

guidance to be particularly fruitful. Co-operation and communication are 

highlighted for the work on the pupils’ social learning. The results show the
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staff’s consistency concerning the above; however, differences in their de-

scriptions of the principal as a pedagogical leader occur, as well as differences

concerning their perspective of the structural conditions of the SAEC. Some 

of the interviewed staff groups especially point out difficulties due to the struc-

tural conditions, which entails that they are often placed as substitute teachers,

for teachers’ absences. In turn, their own planning time needs to be de-priori-

tised, which affects the SAEC activities, which become more sporadic. The 

large pupils’ groups are declared to be the foremost challenge, which is ex-

plained by the fact that they affect the opportunities to create and maintain the

teacher-pupil relations. Somewhat surprisingly, the results also show that so-

cial learning is considered to be grounded on common values, and therefore, 

not needed to be talked about. The results thereby imply that the work may be 

based on assumptions. The SAEC staff groups that emphasise the challenges 

also highlight the absence of their principal, who they say are not continuously 

participating in their collegial meetings. Nevertheless, the importance of the 

principal’s presence is highlighted, which accordingly reveals a certain frus-

tration among the SAEC staff. On the contrary, one of the interviewed SAEC

staff groups mention the structural conditions as well, yet without the expres-

sion of considering them an obstacle. This staff group describes their work on

pupils’ social learning as thoroughly reflected activities. They also highlight

the principal’s role as a pedagogical leader, concerning both the collegial dis-

cussions and the content of the discussions. 

The principals’ perspectives of social learning in the SAEC is characterised

by having the pupils and the pupils’ learning and development in focus. The

principals consider social learning to be the overarching aim of the SAEC, in 

which they highlight the democratic aspects of learning as significant. The

education in the SAEC is explained with the purpose of enabling the pupils’ 

participation in society. Further, the principals give prominence to work with 

a starting point in the pupils’ group, and to promote interaction and commu-

nication with and between the pupils. The results also show that the work on 

pupils’ social learning is considered to be a continuously ongoing task, which 

is described as comprising all the pupils, all the time. For this, the principals 

suggest that the SAEC staff should base their work on a general approach,

with democratic and relational aspects. Additionally, the principals suggest a 

leadership approach, which includes being a guiding role model to the pupils,

that is, to be actively participating in the pupils’ activities, alongside with the 

ability to be steering the pupils with a gentle, firm hand. The SAEC staff are 

expected to have an overview, and also to have the power to act, when needed.

The results show an interplay between the SAEC staff’s approach to the pupils

and what the pupils are expected to learn concerning social interaction. 

The principals’ vision of social learning in the SAEC is accentuated with a

standpoint to regard the school holistic as one unit, where the SAEC and the

compulsory school are equally important, considering the pupils’ learning and
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development. Further, the principals express the vision of an educating culture 

in the SAEC, which indicates that social learning is a topic for education. Ad-

ditionally, this can be understood as an accentuation of the SAEC staff’s role 

as educators, and consequently that the pupils should not be left on their own

in their social learning processes. The results show that the vision is that the 

work on social learning should lead to both learning, knowledge development

and well-being, based on the SAEC staff’s general approach to the pupils.

Further, according to the vision of a holistic school, the work is expected to 

be done jointly, by everyone that works with the pupils, both the compulsory 

school teachers and the SAEC staff. However, the results show challenges for

the work towards the vision as well, due to both structural conditions and un-

wanted hierarchies that exist between the occupational groups. The principals 

say that the SAEC staff do not include themselves in the concept of ‘school’, 

which is used both as a collective concept for the SAEC and the compulsory 

school and in the meaning of compulsory school. The work to prevent hierar-

chies and to promote collaboration is, as described by the principals, an ongo-

ing task, and the vision is highlighted as being contributory to fellowship be-

tween the occupational groups.

Theoretical reflections and concluding remarks 

The bioecological perspective (Bronfenbrenner, 2005) reveals the SAEC con-

text as a web of cohesive factors that influence the work on social learning in 

the SAEC in daily practice. The theory shows the SAEC activities from the

system levels and how they interact. The theory thereby contributes to an un-

derstanding of what affects the work on social learning in the SAEC. This 

enables a didactic understanding of the SAEC activities, and how social learn-

ing for pupils is made possible in the SAEC, based on what is expressed by 

the SAEC staff and the principals.  

The thesis contributes knowledge about SAEC practice as described by the

participants, and that it is affected by both close and more distant factors, con-

cerning planning, implementation and leading the SAEC. In some cases, there 

are didactic consequences due to those factors, which may affect the opportu-

nities for pupils’ social learning. The SAEC staff’s and principals’ choices are 

influenced by how they view social learning. Although their choices are to be

considered as didactic choices, they are sometimes made without reflection. 

The theoretical perspective makes it particularly apparent that attitudes and 

common values impact both how the SAEC activities are described and con-

ducted, based on the participants’ descriptions. The collegial work may have

an impact on the assumptions that take place among individuals. 

Further, the thesis contributes knowledge that shows that the SAEC staff 

and the principals admittedly have similar perspectives on social learning. At

the same time, their perspectives differ due to the SAEC staff describing social 
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learning principally with a basis in daily practice, while the principals give a 

wider perspective. They describe social learning as a part of a societal assign-

ment in which citizens are educated. The differences may be explained by the 

different professions, and the fact that the SAEC staff work close to the pupils 

in daily practice, while the principals’ assignment is more comprehensive.

This may also be an indication that the principals have a clearer anchoring in 

the curriculum. 

The thesis also shows that both the SAEC staff’s and the principals’ work 

is affected by structural conditions. The lack of leadership that the staff de-

scribes may be an effect of the principals’ work situation. The need to delegate 

parts of their assignment is thereby not a choice, but a consequence of the 

conditions. However, the results also show that the interplay between the prin-

cipal and the SAEC staff is important, not only for the staff, but for the prin-

cipals. As the SAEC staff need a pedagogical leader, a principal needs the staff

to conduct a leadership.  

Finally, the thesis contributes knowledge about visions for social learning,

which means that the SAEC and the compulsory school should function as 

one unit, concerning the pupils’ social learning. This work is expected by the

principals to be based on a general approach that is expressed in a teaching

culture towards the pupils. This shows that the principals see social learning 

as an area for education, which illuminates the importance of a consciously 

reflected practice. However, it is also shown that there are challenges in this

work, partly due to the structural conditions, and partly due to attitudes and

basic assumptions among the SAEC staff. Consequently, the concept of school

is revealed to be problematic concerning the creation of a collegial community 

among the professional groups. The importance of not just a common vision,

but a common path to the vision, is shown. To achieve this, the mission of the

SAEC needs to be clarified, not only for the SAEC staff, but for everyone who

works with the pupils, in the SAEC and the compulsory school. 

The didactic implication is for SAECs to reflect upon how different factors, 

including their own norms and values (Andishmand, 2017), affect the SAEC

activities and their daily practice, in order to understand how the pupils’ social

learning is enabled. This is based on the fact that it is possible to create con-

sensus for all who work in, and close to, the SAEC. Consequently, the work 

towards the vision of the school as one unit could be shaped. Finally, there is

an implication to strengthen the SAEC’s mission concerning teaching for so-

cial learning. This can be done by highlighting the concept of a teaching cul-

ture, in order to unite care, development and teaching as a whole, according 

to the curriculum, which in turn can contribute to the SAEC embracing edu-

cational activities based on the SAEC’s own conditions. 
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