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Kamratskapandets betydelse för lärandet 

 

Kamrater ger trygghet, tillit och en känsla av att vara någon som räknas – och det har 

stor betydelse för ett barns lärande. Men för att kunna bygga kamratrelationer behöver 

de kunskap om hur man gör och vilka regler som gäller. 

Maud Ihrskog konstaterar att relationsskapandet är en komplicerad process, och att 

verksamheten på fritidshemmet kan ge barnen det som varje individ behöver för att bli 

en fullvärdig medborgare – kunskapen om att skapa relationer. 

 

”Det finns kompisar som är både bra och dåliga /…/dom bra kompisarna dom bryr sig, /…/ 

man kan lita på dom /…/ så man lär sig av sina kompisar”.  

 Så uttrycker sig Alex om innebörden av att ha kompisar (Ihrskog, 2006). De barn som har 

ingått i min forskning uttrycker också vad det betyder att ha kompisar på andra sätt, till 

exempel så här: ”om hon inte hade haft oss kompisar att prata med är jag övertygad om att 

hon hade varit tvungen att gå till en psykolog”. Det är alltså en trygghet för dem att veta att 

det finns någon som de kan lita på och anförtro sig till. Att vara kompis med någon innebär 

också att man inte är ensam. Det stärker känslan av att vara behövd och att någon gillar en för 

den man är. Att känna tillit och trygghet utgör en märkbar skillnad för ett barns lärande. Vad 

är då avgörande för om ett lärande kan ske genom jämnåriga eller inte? Först och främst att 

vara någon som räknas, någon som de andra också behöver och som bekräftas av ”de andra”.  

Det finns olika sätt att synliggöra sig själv på, och i mina studier på fritidshem berättar barnen 

om olika strategier för att få vara tillsammans med någon. Det kan vara att ta saker från någon 

för att få uppmärksamhet, att bara sätta sig där leken pågår eller att faktiskt fråga om man får 

vara med. De olika strategierna får naturligtvis konsekvenser för hur pedagogerna ska agera i 

verksamheten. Beroende på vilken strategi som är vanligast kommer uppdraget att te sig olika 

– för att de ska ge barnen den kompetens de behöver för att kunna handla på ett sätt som är 

betydelsefullt för dem.  

Dessa barn hade också olika strategier för hur de skulle bli vänner igen när de hade varit 

ovänner – att inte bry sig om att det hade hänt, att låtsas som om inget hade hänt eller att be 

om förlåtelse. Även detta får naturligtvis konsekvenser för pedagogerna, både med tanke på 

varje barns kompetens och för klimatet i barngruppen. Det är naturligtvis betydelsefullt att 

pedagogen ser gruppen som det pedagogiska redskap den kan vara och, genom tillitsövningar 

och lekar, ger barnen redskap för ett acceptabelt förhållningssätt gentemot de övriga barnen. 

Även om man arbetar med hela gruppen får barnens enskilda handlingar konsekvenser 
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gentemot varje individ. Att vara det barn som ber om förlåtelse kommer inte att utgöra något 

hot vare sig för de enskilda barnen eller för pedagogerna, medan de barn som tar saker från 

någon för att få vara med utgör en konfliktfara. De barnen har inte den sociala kompetensen 

eller förstår inte lekreglerna. För att överhuvudtaget räknas med måste de ta till än mer 

drastiska åtgärder än att ta saker från någon, som att bråka eller slåss. De barn som inte kan 

spelets regler hamnar ofta i bråk på grund av sin okunskap. Det ställer höga krav på 

pedagogernas kompetens att synliggöra problemet och genom handling hjälpa barnen att 

förstå sitt handlande. Det innehåll som bör finnas på fritidshemmet under barnens fria tid är 

det som behövs för varje individ för att bli en fullvärdig medborgare, nämligen kunskapen om 

att skapa relationer.  

 

”Man lär känna sig själv också …” 

Mead (1976) beskriver människan som en social varelse vars identitet, genom 

kommunikation, skapas tillsammans med andra. Det är genom respons från våra 

medmänniskor som vi kan få syn på oss själva och skapa mening i tillvaron. Detta är 

relationens begynnelse, men för att kunna bevara relationen behövs ytterligare kunskap. Mead 

(1976) menar att genom att vara en individ som andra ser och beaktar, förstår man sig själv 

och de andra. För att vi ska utvecklas till hela människor måste med nödvändighet en inre 

dialog mellan ”I” och ”me” föras. Det är i dialog med andra som denna inre dialog kan 

komma till stånd. Dialogen med ”de signifikanta andra” som Mead (1976) kallar dem som är 

betydelsefulla i ens närheten och som ger avtryck, är en förutsättning för att skapa en identitet.  

Utifrån ett barns perspektiv kan det uttryckas så här: ”Om man inte hade haft nån då hade 

man inte vart nån. Det är ju ofta genom sina kompisar man lär känna andra så det är bra att 

ha kompisar. Man lär känna sig själv också” (Ihrskog, 2006). Min tolkning av detta uttalande 

stämmer med Meads (1976) spegelteori, där han menar att man kan se samband i hur en 

människas sociala kompetens byggs upp. Det som blir viktigt för ett barn under uppväxten är 

att få en självkänsla och en självbild som gynnar identitetsskapandet. Uttalandet kan också ses 

i ljuset av vad Ziehe (1976) kallar för identitetsutprovning, att individen formas och 

omformas på grund av den kommunikation som sker tillsammans med de betydelsefulla 

andra.  

De vuxna som har valt att arbeta som lärare i fritidshemmet har som ett centralt mål att skapa 

trygga barn och en meningsfull fritid, där barnens utveckling sker i gruppen och där de ska ses 

som aktiva deltagare i sitt lärande och sin utveckling, allt utifrån Allmänna råd och 

kommentarer för kvalitet i fritidshem (2007). De sociala relationerna blir ett centralt 
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ämnesområde för pedagogerna, eftersom de är aktörer i den process då barnen skapar sin 

identitet och sina sociala relationer till de jämnåriga. För att kunna skapa en relation behöver 

varje människa kunskap som kan användas för just det ändamålet. I all kommunikation med 

andra människor behövs alltså en kunskap om vad som förväntas, hur det ska gå till och 

varför det bör ske på ett visst sätt. Det liv som varje människa vill skapa för sig själv är det 

där man känner allas lika värde, där man känner sig betydelsefull och bekräftad, där man har 

en tillit och det finns en ömsesidighet (Ihrskog, 2006).  

 

Vilket lärande sker mellan kamraterna? 

Att slåss, inte kunna bevara en hemlighet, inte vara generös och inte kunna det sociala spelets 

regler kan vara förödande för ett barns lärande och utveckling. Barnen behöver vuxna i detta 

lärande, men de behöver också jämnåriga. Det sociala samspelet är alltså en komplicerad 

process. Förenklat skulle man kunna säga att barnen får en teoretisk kunskap av de vuxna och 

en praktisk av de jämnåriga. Från ett barns perspektiv kan det uttryckas så här: ”för dem som 

inte har så lätt att få kompisar skulle det vara kanon om det fanns vuxna som hjälpte till, det 

finns de som skulle behöva hjälp”. Om de vuxna ”hjälper” barnet med kommunikation och 

social kompetens, och uppfattar det som att barnet förstår, har de kommit en bit på väg. Men 

komplikationer kan uppstå. Relationsskapandet sker genom de jämnåriga och det är där som 

kunskapen testas och det är där betyget sätts. Betygsskalan är förstås en annan än skolans 

”godkänt” eller ”icke godkänt”. I verkliga livet handlar det i stället om att få vara med eller att 

inte få vara med. Utifrån barnens erfarenhet kan de visa på barn som icke har fått godkänt: 

”Ja det finns en som alltid går ensam”. ”Ja det är en kille som gick i min klass förut han går 

ensam, det ser inte roligt ut”. ”Ja jag vet en som är ensam i helvetet, det märks, man ser det 

också hon går alltid ensam”(a.a.). 

Utifrån sina erfarenheter av att vara i ett utanförskap, som citaten ovan visar, lär sig barnen av 

jämnåriga att de inte duger, att de inte är accepterade, att de inte är en som ingen vill vara 

tillsammans med, att de inte är omtyckta. De lär sig i det sammanhanget andra saker än vad 

som är ambitionen med lärande ur ett skol- och omsorgsperspektiv.  

Att se på barns lärande utifrån vilka kamrater de har eller är tillsammans med är inte ett 

”vanligt” sätt att se på lärande. Det är oftast utifrån aspekten vuxna och barn som lärandet 

fokuseras. Det lärande, som sker mellan barn och barn och mellan barn och vuxna utan att det 

har planlagts eller utgått från ett didaktiskt innehåll, kallas för informellt lärande. Det 

informella lärandet tar tillvara barns erfarenheter och behov och vad barnen lär av varandra. 

Det är så man ser på barns lärande på fritidshemmet, där det informella lärandet sker, mer på 
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frivillig basis och under barns fria tid. Det informella lärandet sker alltså under en större del 

av dagen än vad det formella lärandet i skolan gör. Det är det formella lärandet från vuxna till 

barn som vi oftast åsyftar, när det handlar om skolan som institutionell verksamhet med 

professionella utövare som lärare. Williams (2005) visar att barn hjälper varandra i skolarbetet 

på olika sätt, som kan vara initierat av lärarna, och att barnen har med sig olika erfarenheter 

som kan ha sitt ursprung i både formellt och informellt lärande. Skolan är upplagd så att varje 

elev ska få en viss undervisning av vuxna, som ska följa kursplanemålen och som ska 

betygsätta varje elev. Så trots att Williams (2005) visar på aktiviteter där barn lär av varandra, 

som både är av formell och informell karaktär, är skolans uppdrag att se till varje barns 

kunskapsutveckling.  

 

Behovsinriktat lärande 

I fritidshemmet finns inga uppnåendemål. Både förskoleklassen och fritidshemmet är 

frivilliga verksamheter, som styrs av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. De båda frivilliga verksamheterna ska ses som ett 

stöd för barns lärande och utveckling för de uppnåendemål som finns för skolan, där också 

varje elev ska betygssättas. Men eftersom fritidshemmet också är den verksamhet där barnen 

tillbringar sin fria tid styrs det av ett allmänt råd, som till innehållet mer ser till barnens behov 

under fritid, och där barns lärande och utveckling ska ske genom att man ser barnet som en 

aktiv medskapare i denna process. Barnen saknar inte vuxnas kompetens och erfarenheter, 

utan de vuxna tar del av barnens erfarenheter och kompetens och använder dem i arbetet. På 

det sättet blir ett informellt lärande, där barnens erfarenheter får betydelse, också viktigt för 

det formella lärandet. 

Eftersom det informella lärandet till sin karaktär är friare ställer det större krav på barnens 

sociala kompetens. Att vara ett av de barn som får gå ensam och inte räknas med innebär ett 

lärande som vi vuxna inte eftersöker. Har barnen inte skapat några relationer eller något 

förtroendekapital ihop med andra barn kan det leda till ett torftigt informellt lärande. Vuxna i 

fritidshemmet kan oftast inte delta i hela den process som ger kunskap och lärande av social 

kompetens. Men de kan genom sina unika möjligheter under barnens fria tid åstadkomma mer 

än vad som uttrycks så här i en utsaga om kamratrelationer: ”Man får ingen hjälp, man får 

sköta det själv.”  

Barnen beskriver att det finns en skillnad mellan att vara kamrat och att vara kompis. 

Kamratrelationerna benämns av barnen som kollektivet, till exempel klasskamraterna som de 

har många av. Det är en viktig grupp för barnen, men de kan känna sina kamrater mer eller 
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mindre. Det är viktigt för de vuxna i fritidshemmet att ha inflytande över kamratgruppen 

utifrån regler, etik, empati, normer och värden så att barnen upplever att de får hjälp med de 

viktiga ingredienser som behövs för att skapa och bevara relationer. Kompisrelationen innebär 

enligt barnens beskrivning att de har någon som de kan lita på, som de har tillit till, en 

ömsesidighet med och som de blir bekräftade av. Det innebär att varje barn måste ha en nära 

relation till någon, som i detta fall kallas för kompis och som utgör en kvalitativ skillnad i 

jämförelse med kamratrelationen. Det får konsekvenser för vad barn kommer att lära sig av 

sina jämnåriga och vad kunskapen kommer att handla om (Ihrskog, 2006). Mead (1976) 

menar att ”de betydelsefulla andra”, nämligen de som gör avtryck hos barnen, blir de som 

utgör barnens kunskapskälla med avseende på informellt lärande.  

I fritidshemmet ingår barnen i en ny konstellation av kamrater och eventuella kompisar från 

andra skolklasser än den egna. Här finns också barn i olika åldrar och antalet barn i 

fritidshemmet kan vara dubbelt så stort som i klassen. Det komplicerar barnens 

relationsskapande, men också verksamheten för pedagogerna. I den grupp av jämnåriga barn 

som ingår i fritidshemmet söker sig barnen till ”likasinnade”. I det möte som uppstår mellan 

barnen söker de först efter en yttre likhet, ett attribut av något slag, som gör att mötet blir till 

ett samtal. I nästa fas prövas den inre likheten, och de åsikter, tankar och värderingar som den 

andra har blir avgörande. För att ett relationsskapande verkligen ska komma till stånd, och 

man ska kunna bli kompisar, måste både den yttre likheten och sedermera också den inre 

likheten stämma. Ett vanligt scenario är att den yttre likheten stämmer. Men när man prövar 

så stämmer inte den inre och man förstår att man inte delar samma intressen och behov. Det 

som är påtagligt för barnen är att det här är ett långsiktigt och tålamodsprövande arbete. Det 

tar tid att finna ut om man passar ihop med någon. Om man inte gör det måste man börja om 

och pröva hos någon annan, vilket då oftast sker i den större kamratgruppen (Ihrskog, 2006). 

Detta lärande kan endast ske genom den kunskap barnen får i kamratskapandet – och de 

vuxna kan bara assistera.  
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Barns vardag villkor för lärandet 

Barnen ingår i minst tre sociala system – skolan, fritidshemmet och hemmet. Det ställer krav 

på den sociala kunskapen och utövandet av den, men också på de innehållsområden som 

nämns ovan och som gör sig starkt påminda i en verksamhet som sker under en viss fri - tid 

men är hänvisad till en institution. Fritidshemmets innehåll är ett eftersatt forskningsområde 

och forskning om hur barnen upplever sin vardag i minst två grupper, fritidshemmet och 

skolan, med fokus på deras emotionella, psykiska och fysiska tillvaro lyser med sin frånvaro. 

Fritidsverksamheten behöver vara styrd till en viss del, naturligtvis efter barnens behov och 

intresse, men också för att tillgodose gruppens betydelse för barnens utveckling och lärande. 

Lärarstyrda aktiviteter är en arbetsmodell som främjar relationsskapandet. Som lärare i 

fritidshemmet ska man vara en aktiv och demokratisk ledare. Man ska finnas tillhands, 

utmana barnens lek och intresse och se till varje barns behov. För barnen ska fritiden vara 

rolig. Barnens viktigaste kriterium för att överhuvudtaget vilja vara på fritidshemmet är att ha 

någon att vara tillsammans med. Behovet och intresset av vad de vill göra kan i vissa fall vara 

underordnat att de vill ha någon att göra något tillsammans med. Barnet kan, trots att det 

egentligen inte vill eller borde, göra något just för att de vill vara tillsammans med någon – 

även om det blir på den andras villkor. För barnen är det ett vedertaget sätt för att komma in 

och bli delaktiga i en grupp (Ihrskog, 2006).  

Att arbeta med gruppens inflytande och påverkan är centralt för lärare i fritidshemmet. Enligt 

Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem (2007) sker barns utveckling och 

lärande i grupp och barns självkänsla och självförtroende påverkar deras känslomässiga och 

intellektuella utveckling. Gruppen är, i denna betydelse, ett pedagogiskt redskap som de 

professionella i fritidshemmet måste arbeta med för att tillgodose barnens behov av att möta 

likasinnade i gruppen. Ett socialt lärande sker alltid i ett likvärdigt socialt sammanhang och ett 

kommunikativt lärande sker genom de jämnåriga. Utan kamrater kan detta lärande inte ske 

(Ihrskog, 2006). Lärarna i fritidshemmet har en positiv maktposition i sitt yrke. De kan därför, 

tillsammans med kamraterna i gruppen, lära barn att se på sig själva så att de, utifrån hur 

andra ser dem, får en positiv självbild. Även barnens existentiella frågor behöver de vuxnas 

perspektiv på, förhållningssätt till och kunskap om hur normer, moral och etik handhas i 

gruppen. Det som de vuxna lärt ut i gruppen, och hur det påverkat barnen, kommer att visa sig 

genom handling i de situationer som inte är styrda av vuxna, som till exempel villkoren för 

barns relationsskapande och identitetsutveckling (Ihrskog, 2006).  
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När man har tillit till den grupp man ingår i sker inte enbart det sociala lärandet. Mellan dem 

man känner en tillhörighet till skapas också den lust och nyfikenhet att lära som enligt LPO94 

ska ske. Lofors Nyblom (2009) menar att de barn som inte har någon tillit och trygghet i 

gruppen och som inte har någon att vara tillsammans med lägger ner så mycket energi och 

kraft på det så att det blir inte tid över till skolarbetet. Barnet fokuserar inte på hur duktiga de 

är på att skriva eller räkna utan på vilket sätt de har kompisar och på vilket sätt de passar in i 

gruppen.  

Min forskning av kamratrelationer visar också att kunskap och social kompetens påverkar 

varandra. Att ha svårigheter i skolarbetet påverkar relationerna till de övriga barnen, vilket 

följande citat understryker: ”Jag vill inte vara med utan vill jobba själv för jag läser så 

långsamt och då känner jag mig i vägen eller utanför”. Kunskapsnivån påverkar alltså hur 

man kommer att förhålla sig för att smälta in i gruppen..  

Ett annat barn har genom sin erfarenhet förstått att skolarbetet påverkas om man inte är 

delaktig i gruppen eller inte har en tillhörighet: ”han var taskig mot mig, men när jag gav igen 

tog hans kompisar och gjorde likadant mot honom som han hade gjort mot mig. Han blev 

sämre i skolan då som jag också var på den tiden”. En negativ social handling genom 

kamratgruppen får oftast en negativ effekt på kunskapandet, medan en positiv social handling 

genom kamratgruppen får positiva effekter på lärandet. 

 

Nära relationer viktiga för lärande och lärare 

Betydelsen av nära relationer för barns lärande får konsekvenser för de vuxna i fritidshemmet, 

eftersom de måste ha kunskap om vad relationens betydelse innebär för varje barn. Att ha 

någon som tycker om en för den man är, som ger tillit och bekräftelse, skapar en psykisk, 

social och emotionell trygghet, som i sig underlättar lärandet. Den nära relationen har också 

betydelse för vad barnen lär sig med avseende på det informella lärandet. Eftersom lärarna i 

fritidshemmet inte har några uppnåendemål kan innehållet i verksamheten fokuseras utifrån 

barnens viktiga perspektiv att ha någon kompis och att vara någons kompis. Den kunskap 

varje barn måste ha för att kunna skapa relationer, och för att kunna bevara dem, handlar om 

dem själva i förhållande till andra människor. Fritidshemmets verksamhet, som är en 

gruppverksamhet under barnens fria tid är unik för att tillgodose barnens behov av kunskap 

för att skapa social kompetens. Dessutom är lärarna i fritidshemmet i mångt och mycket 

förebilder för barnen, som vuxna men inte som föräldrarna. Det borde alla som arbetar i 

fritidshemmet få en chans att förverkliga genom att skapa tid och utrymme för samtal. I 

samtal kan lärarna nå varje barn genom att i små grupper diskutera de kunskaper som är 
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nödvändiga för relationsskapandet, som etik, moral och värdegrundsfrågor. I fritidshemmets 

levandegörs demokratiprocessen genom regler och normer – och under vuxnas ansvar. 

Fritidshemmet är på det sättet en unik verksamhet. Här finns utbildade vuxna som har att ta 

vara på barnen under deras fria tid. Men om det klimat som råder i verksamheten inte känns 

meningsfullt för barnen utgör den kollektiva verksamheten ett hot. Att vara i ett kollektiv där 

man känner sig ensam är, som jag uppfattar det, ett hot mot demokratiska mål. Det är barnens 

behov och intressen som ska styra och barnen söker de vuxnas kunskap för att få sina 

psykiska, fysiska och emotionella behov tillgodosedda. Min forskning visar att barnen 

eftersöker de vuxna, eftersom de utifrån sina perspektiv anser att de vuxna inte gör tillräckligt. 

”De vuxna ser och hör men gör ingenting”, är ett uttalande från ett barn. Ett annat barn säger 

att ”om de vuxna har varit med om något så kan de väl dela med sig av sin erfarenhet så att 

man inte behöver känna sig så ensam”. Det är utsagor som visar att barnen behöver de vuxnas 

hjälp att förstå sig själva och andra för att skapa en så gynnsam identitetsutveckling som det 

bara är möjligt. Identitetsutvecklingen sker mellan barnen och pågår ständigt, men lärarna på 

fritidshemmet har den unika möjligheten att vara med och skapa de bästa betingelser för den 

utvecklingen. Ett av barnen i min forskning uttrycker sin tillfredsställelse över att nu ha fått en 

kompis och förstår något om sig själv då och nu ”/…./ när jag inte hade några vänner, trodde 

jag att det var något fel på mig och att jag skulle byta personlighet /…./ men nu har jag lärt 

mig att jag inte behöver det, utan nu kan jag vara som jag vill vara, utan att jag känner att det 

är något fel på mig /…/ det är ju bra”. Kamratskapandet är alltså ett komplext 

innehållsområde som har sin plats i fritidshemmets verksamhet och som är intimt förknippat 

med yrkesrollen lärare i fritidshemmet. 
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