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Förord  

Vilken resa detta har varit! Tre års studier avslutas snart med detta arbete, vår 

bebis som vuxit och vuxit under hela hösten. Vi vill tacka våra informanter som 

tagit sig tid att svara på våra frågor. Vi vill också tacka våra lärare på högskolan 

Jonas och Lina för ovärderlig hjälp när det har känts extra svårt och motigt.  

Dessutom vill rikta ett stort tack till våra respektive som har peppat och pushat oss 

igenom arbetets toppar och dalar.  

Slutligen vill vi tacka varandra, för att vi är i mål. Vi klarade det!  

Nu gör vi oss redo för yrkesrollen med stormsteg och att vi nu äntligen få vara en 

stor trygghet för barn och ungdomar i skolan och på fritidshemmet.  
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Elin Wiklander   Ida Johansson 
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Sammanfattning  
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur verksamma pedagoger i 

fritidshemmet tolkar och förstår begreppet relationell pedagogik samt vad som 

definierar en god relation mellan elev och pedagog i fritidshemmet. För att kunna 

besvara våra forskningsfrågor har vi använt oss av digitala intervjustudier och 

resultatet har analyserats ur ett fenomenografiskt perspektiv där informanternas 

upplevelser av fenomenen har varit det centrala. Resultatet visar att det finns en 

akademisk definition av begreppet relationell pedagogik som inte har 

implementerats i verksamheterna. Pedagoger använder olika strategier för att skapa 

samt upprätthålla relationer med sina elever men precis som tidigare forskning 

visar, uppger informanterna att inre och yttre faktorer påverkar relationsarbetet.  
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The purpose of our study has been to investigate how active pedagogues in the 
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1. Inledning  
Att känna gemenskap, tillhörighet och samhörighet är något vi alla människor är beroende av. 

Trots detta diskuteras det sällan om just relationsarbete i skolan idag och framför allt talas det 

ännu mer sällan om det på fritidshemmet vilket Rohlin (2012) lyfter fram. Samtidigt visar 

Söderlund (2000) att elever anser att just relationerna till pedagogerna är de bästa minnena från 

deras tid på fritidshemmet. Oavsett vem man har en god relation med, anser vi att en god 

relation kan bidra till ökad trygghet, något som är väldigt viktigt för elever att känna. De har 

rätt att känna sig trygga med pedagogerna som de träffar dagligen i skolan. I läroplanen 

förekommer ordet trygghet ett flertal gånger. Nedan följer ett exempel på hur ordet används: 

“Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära.” (Skolverket, 2019, s9) 

Vad som är en levande social gemenskap tror vi inte är detsamma för alla, varken för pedagoger 

eller elever och detta vill vi därför problematisera och sätta i relation till citatets nästa del 

nämligen trygghet. Relationell pedagogik är ett begrepp som idag börjar användas mer frekvent 

när det pratas om relationsarbete. Aspelin & Persson (2011) förklarar att fokus inom relationell 

pedagogik är på händelser som sker mellan människor. Begreppet relationell pedagogik är 

svårtolkat och präglas av hur vi är som individer. Det finns ingen generell handbok som 

pedagoger kan följa för att skapa relationer med elever. Däremot kan vi läsa att ett gott 

relationsskapande mellan pedagog och elev ger pedagoger en möjlighet att öka och förstå 

elevers studieresultat (Aspelin & Persson, 2011). Är det därför vi vill ha goda relationer med 

våra elever? Vi anser inte att elevernas studieresultat ska vara det ledande ordet i ett 

relationsarbete. Vi vill att fokus ska vara på att skapa trygghet. 

Idag skapar barn och vuxna relationer på fler ställen än bara i det verkliga livet. I dagens 

digitaliserade värld har vi ständig kontakt med varandra genom olika sociala medier och antal 

likes på en bild kan vara avgörande för känslan av tillhörighet. Vi tycker därför det är viktigt 

att barn har goda relationer i skolan och på fritidshemmet eftersom det är där de spenderar mest 

tid. Vi vet också om att allt som sker på sociala medier inte är positivt och elever har rätt att få 

känna en tillhörighet även utanför den digitala världen. Däremot är det viktigt att ha med sig 

att vi är alla olika individer med olika personligheter och vad som är en positiv relation för oss 

behöver inte vara detsamma för dig.  Vi anser att en viktig aspekt inom skolans värld är att du 

som pedagog ska kunna anpassa ditt relationsskapande till varje elevs behov. Om vi gör 
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likadant med varje elev finns risken att det blir motsatt effekt eftersom relationen blir på 

pedagogens villkor och inte i samspel mellan både elev och pedagog. Dahl (2020) lyfter fram 

att uttrycket god relation har en stark position i utbildningssammanhang och att motsatsen en 

dålig relation självklart inte är något vi vill eftersträva. Hon menar att det är viktigt att vi stannar 

upp och funderar över vad begreppet en god relation faktiskt innebär i praktiken.  

En relation är ett personligt och ett ömsesidigt möte mellan två eller flera individer och för att 

en relation ska kunna alstra mellan individer så krävs det en gemensam sfär och en ömsesidig 

förståelse sinsemellan (Aspelin & Persson, 2011). De mänskliga relationerna är levande och 

ömtåliga fenomen som måste vårdas på bästa sätt. Vi vill problematisera detta genom att ställa 

det i relation till det vi skrivit tidigare i inledning, vad som är en god relation för oss är inte 

alltid densamma för dig. Allt detta sammantaget har gjort oss nyfikna och intresserade på att 

studera om hur begreppet relationell pedagogik beskrivs i praktiken. Vi väljer därför att i denna 

studie lägga fokus på hur pedagoger i fritidshemmet arbetar med relationer och hur begreppet 

relationell pedagogik tolkas och förklaras. 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i fritidshemmet ser på relationsskapande 

med elever och begreppet relationell pedagogik i sin verksamhet. Följande två frågor kommer 

vara i fokus för insamlandet av empiriskt material:  

• Hur tolkar och förstår verksamma pedagoger i fritidshemmet begreppet relationell 

pedagogik?  

• Vad krävs för att skapa och upprätthålla en god relation mellan pedagog och elev enligt 

pedagogerna i fritidshemmet? 

1.2.1 Avgränsningar inom syftet 
Med pedagog menar vi lärare i fritidshem som har en högskoleutbildning som bakgrund.  
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2. Forskningsöversikt  
Nedan kommer vi presentera den forskning som vi har hittat kring relationer och pedagogers 

relationskompetens. Vi har valt att kategorisera forskningen i fem underrubriker med en 

avslutande sammanfattning. 

2.1 Tidigare forskning 
Generellt sett har det varit svårt att hitta forskning inom vårt intresseområde. Sökningar har 

skett i databaserna Summon, Diva och Eric och både inom fritidshem, skola och förskola med 

varierade resultat. Utgångspunkten har varit på relationer som helhet sett ur ett lärarperspektiv 

med inriktning mot fritidshemmet. Vi konstaterar att det behövs mer forskning om begreppet 

relationell pedagogik och att detta är ett ämne som behöver studeras närmare. Nedan 

presenterar vi resultatet av forskningsgenomgången. 

2.1.1 Förklaring till begreppet relationell pedagogik 
Begreppet relationell pedagogik existerar inom många vetenskaper. Vid sidan om själva 

begreppet talar man även om exempelvis relationell sociologi, psykologi och estetik med mera. 

Vad som förenar inriktningen i det relationella är synen på människan, där relationer är centralt 

och en grundläggande aspekt för den mänskliga existensen. 

”Subjektivitet ses som grundad i intersubjektivitet. Dualismen mellan subjekt och 

objekt överskrids och människan förstår som en relationell varelse” (Aspelin & 

Johansson, 2017, s 159). 

Denna typ av människosyn finns att hämta stöd hos i flera filosofer, till exempel Emmanuel 

Levinas, Martin Buber, Mikhail Bakhtin och George Herbert Mead (Aspelin & Johansson, 

2017). Mead (1976) uttrycker sin filosofi i att jaget inte är något som först börjar existera och 

att det sedan träder in i relationer med andra, utan han uttrycker hur det är en virvel i den sociala 

strömmen och att det därav fortfarande är en del av strömmen. Synen på den relationella 

människan jämförs mot hur människan generellt förstås i vår kultur och vår tid; självständiga 

från omvärlden, omslutna i sig själv, fria och obundna att forma sig själva och sin värld 

(Gergen, 2009). 
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Aspelin och Johansson (2017) beskriver hur det vid en nordisk nätverksträff 2016 antogs en 

definition:  

”Relationell pedagogik baseras på föreställningen om människan som relationell 

varelse samt om utbildning, undervisning och lärande som relationsprocesser. 

Inom fältet placeras relationer snarare än enskilda individer och/eller sociala 

strukturer i utbildningens brännpunkt. Det interpersonella utgör huvudfokus, 

men relateras både till individen som subjekt och till social, kulturell och 

samhällelig kontext. Begrepp som relation, interpersonell kommunikation och 

profession är centrala. Något som kännetecknar relationell pedagogik är den 

stora betydelse som tillmäts mellanmänskliga, personliga möten.” (Aspelin och 

Johansson, 2017, s160). 

I denna definition av relationell pedagogik rymmer flera begrepp från olika slag av forskning, 

empirisk och/eller teoretisk. Att ta sig an ett relationellt perspektiv på utbildning innebär inte 

alltid att endast uppmärksamma och värdesätta relationer.  Det innebär även ett visst antagande 

såsom att samtliga utbildningsfenomen i grunden är relationella. Relationer ges förtur framför 

sociala strukturer och enskilda individer när man försöker förstå pedagogiska praktiker och 

fenomen. Relationer antas inträffa före lärande, kunskap och undervisning (Aspelin & 

Johansson, 2017).  

En central roll i relationell pedagogik är ”mellanrummet”. Gert Biesta (2004) beskriver att 

relationell pedagogik har som specifik uppgift att beakta de möjligheter och risker som 

äventyras i mellanrummet mellan lärare och elev. Det är där lärare och elev får möjlighet att 

uttrycka sina unika personligheter. Samtidigt som de alltid är oberäkneliga till en viss grad och 

även okontrollerbara, då vi inte kan förutsäga vad som ska hända (Biesta, 2011). Aspelin & 

Johansson (2017) skildrar vikten av att lägga fokus på det beskrivna mellanrummet i 

utbildningen. Hur förståelsen för lärares och elevers frihet påverkas samt sociala ordningar är 

exempel på konsekvenser av hur mellanrummet påverkar på såväl individ- som strukturnivå. 

De ögonblickliga och dagliga mötena med eleverna i klassrummet, till det mer strukturella och 

överordnade som anger det pedagogiska uppdraget, ger sig också till känna i mellanrummet. 

Alla de delar som en lärares vardag präglas av utmanar även lärarens finkänslighet och 

pedagogiska förhållningssätt (Aspelin & Johansson, 2017).  
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2.1.2 Förklaring till begreppet relation  

Professor Jonas Aspelin (2001) skriver i sin studie om relationsskapande utifrån två olika 

synsätt, instrumentellt och interaktionistiskt och problematiserar pedagogens roll i dessa. Till 

grund för det instrumentella synsättet så ligger en teoretisk uppfattning om det sociala livet 

som byggs på enskilda och åtskilda människors handlingar i relation till mål. Relationer skapas 

i första steget, de bearbetas av oberoende subjekt och blir vägledda av reglerade mål. Han 

menar att det ofta står skrivit att pedagoger ska etablera och upprätthålla goda relationer och 

genom ett instrumentellt synsätt blir relationer ett medel för pedagoger att uppnå 

kunskapsmålen (Aspelin 2001). Relationer beskrivs som något pedagoger ska skapa och 

bearbeta, vilket leder till att deras tankar och känslor blir deras redskap. Aspelin (2011) 

beskriver hur relationer som fenomen kan uppstå när två eller flera personer kommer samman. 

Det är individerna som är grundstenen för att relationer skapas från början men också att de 

upprätthålls. Dahl (2014) har i sin studie visat likheter kring goda relationer och kommit fram 

till att de goda relationerna förväntas vila på respekt, självständighet och konfliktfrihet. 

2.1.3 Hur relationer formas 

Jonas Aspelin (2018) lyfter fram hur pedagoger ser på relationsskapande i förhållande till 

undervisning. Resultatet i hans studie visar att pedagogerna anser att relationsskapande är något 

vi har olika lätt för. För vissa är det mer naturligt än för andra. Samtidigt så skrivs det fram att 

samtliga pedagoger kan skapa goda relationer om det finns en samsyn på utbildningen och en 

god människosyn. Vissa avgörande egenskaper hos pedagoger för att bygga relationer är 

värme, uppmärksamhet och empati. Även Dahl (2014) menar att pedagogernas arbetssätt 

skildrar ett skifte mellan att organisera för och vara delaktiga i barnens aktiviteter men även att 

stå vid sidan om och kontrollera regler. Det övervakade arbetet tar då större plats än att 

interagera med barnen. I interaktionen byggs relationer upp och det är också där de kan både 

rasa och repareras. Både elev och pedagog är delaktiga i denna process. Aspelin (2001) menar 

att det inte är rätt att pedagogen ses som ensam ansvarig för att en god relation ska utvecklas. 

Dahl (2014) beskriver också hur pedagoger diskuterar elevernas eget relationsarbete och att 

vissa elever väljer att ställa sig själva utanför gemenskapen. Både i gemenskapen till 

elevgruppen och till pedagogerna vilket leder till olika uppfattningar om hur problematiskt det 

kan bli för eleven. En del menar att det är ett eget beslut hos eleven då de verkar vara 
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självständiga och vill vara själva. Å andra sidan ifrågasätter andra pedagoger om eleverna 

verkligen själva väljer att ställa sig utanför en gemenskap. 

2.1.4 Elevers tidiga relationer 

Sabol & Pianta (2012) skriver om förståelsen kring elev-pedagogrelationer i de yngre åldrarna. 

De menar att den relationen elever skapar till sin pedagog är en avspegling av vad för typ av 

anknytning de har till sina föräldrar. För att elever ska kunna skapa en god relation till sin 

pedagog är det till stor fördel att eleven har en god och samverkande relation till sina föräldrar. 

Däremot kan de elever som haft en negativ anknytning till sin mamma i tidig ålder fortfarande 

utveckla positiva relationer till sina pedagoger även om det kan finnas vissa svårigheter för en 

del elever. Relationerna har däremot en tendens till att försvåras för de elever som räknas som 

högrisk elever, framför allt när de blir äldre. Dels på grund av att eleverna möter flera olika 

typer av pedagoger ju äldre de blir, dels att eleverna själva blir äldre och utvecklas. Vidare 

skriver författarna att en god elev-och pedagogrelation kan kompensera för elevernas tidigare 

negativa erfarenheter, framför allt för de elever som har ett avvikande beteende. Även för dem 

kan en god relation ge bättre akademiska resultat samt en bättre socioemotionell kompetens 

(Sabol & Pianta, 2012). 

2.1.5 Faktorer som påverkar relationsarbetet i fritidshemmet 

“Handlingsrepertoar används /../ som ett samlingsbegrepp för fritidspedagogers 

idéer, förväntningar och förhållningssätt till barn och barns relationsarbete” 

(Dahl, 2014, s134). 

Här lyfter Dahl (2014) frågan om hur pedagoger arbetar med elevers relationer. Motiveringen 

till denna inriktning av sin avhandling grundar sig i att trots Skollagens (SFS 2010:800) 

beskrivning av fritidshemmets främjande av allsidiga kontakter och social gemenskap, så ser 

man att större elevgrupper och färre pedagoger bidrar till att relationerna mellan pedagog och 

elev blir mer ytliga. Enligt Hjalmarsson (2013) finner pedagoger det problematiskt att finna 

den relationella pedagogiken sett ur läroplanen för fritidshemmet. Hon lyfter fram hur det talas 

om en krock mellan idealen och verkligheten i fritidshemmen och hur det är en disharmoni 

mellan styrdokumenten och den verkliga vardagen ute i verksamheterna. 
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”The head teacher emphasizes increased quality and status of the leisure-time 

center. But my commission is to cover up where I am needed the most/…/ During 

the mornings I am engaged in a specific child and during the afternoons I am 

responsible for the activities at the leisure-time center, but in reality, it doesn’t 

go that way. To get the children to eat and avoid a great chaos, that is my 

priority” (Hjalmarsson, 2013, s.90).  

Hjalmarsson (2013) beskriver hur organisationen, ansvarsområden, uppdelning av 

arbetsuppgifter samt de specifika elevgrupperna är faktorer som påverkar huruvida pedagoger 

uppfyller de krav som eftersträvas i styrdokumenten. 

I Jonssons studie (2018) är pedagogerna samstämmiga i vad som är avgörande för det sociala 

lärandet på fritidshemmet, nämligen tryggheten. De benämner tryggheten både som en 

individuell faktor som varje individ behöver känna men även att elevgruppen ska genomsyras 

av trygghet. Hjalmarsson (2013) vittnar samtidigt i sin studie om hur elevgrupperna är för stora 

och att det är gruppstorleken som avgör kvaliteten för fritidshemmet. Jonsson (2018) skriver 

fram att ett socialt lärande bidrar i sig till trygghet och resultatet i hennes studie visar att 

pedagogers trygghet ligger till grund för lärande och utveckling på fritidshemmet. Pedagogerna 

i Jonssons studie menar att på fritidshemmet innebär det att elever vistas i grupp, vilket också 

bidrar till att eleverna måste känna tryggheten tillsammans. För att detta ska uppnås är varje 

elevs enskilda beteende centralt för hur tryggheten avspeglar sig på gruppnivå. Eleverna 

behöver utveckla sin empatiska förmåga och en förståelse för hur deras ord och handlingar tas 

emot av övriga i gruppen (Jonsson, 2018).  

2.1.6 Slutsats av forskningsöversikt 

Slutsatsen av forskningsöversikten visar att det finns en rad viktiga aspekter såsom 

gruppstorlek, tid och kompetens. Dessa påverkar relationsarbetet mellan pedagog och elev på 

fritidshemmet. Hjalmarsson (2013) menar att det handlar om storleken på elevgruppen och att 

större barngrupper ger pedagoger mindre tid med varje elev. Aspelin (2011) skriver fram att 

skapa relationer är en process där inte endast pedagoger kan stå som ansvariga, eftersom det 

sker i interaktion mellan elev och pedagog. Vidare skriver Aspelin (2011) också att det inte i 

förväg går att veta hur en relation ska bli eftersom det inte är något förutbestämt. Det krävs 
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mycket av pedagoger för att utveckla dessa relationer och syftet med denna studie är att 

synliggöra hur pedagoger tolkar och förstår begreppet relationell pedagogik. Uppfattningar om 

vad en god relation är kan vara avgörande för hur dessa utvecklar sig men hur ska detta kunna 

fortlöpa om det inte ges rätt förutsättningar? 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
Nedan kommer vi presentera det teoretiska perspektiv som vi har valt att använda oss av och 

som kommer ha sin utgångspunkt i hur resultatet analyseras. 

2.2.1 Fenomenografi 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar anser vi att det teoretiska perspektivet 

fenomenografi är bäst lämpad för vår studie. Fenomenografi är väl lämpad att använda när 

syftet är att beskriva och analysera människors tankar om något fenomen (Dahlgren & 

Johansson, 2019). Fenomenet i denna studie är just relationsskapande och syftet är att ta reda 

på hur pedagoger förstår begreppet relationell pedagogik. Fenomenografin vill genom sin teori 

bidra till en fördjupad förståelse, inte bara av omvärlden utan den riktar även fokus på att 

uppmärksamma både människors upplevelse av ett fenomen samt variationen i hur det upplevs. 

Ordet uppfattning förklaras som ett sätt att erfara något eller ett sätt att förstå något. 

Uppsättningen av uppfattningarna i en studie är det som benämns som utfallsrummet. I denna 

studie är förhoppningen att det kommer fram tydliga utfallsrum utifrån hur våra informanter 

svarar på forskningsfrågorna. Med hjälp av deras svar hoppas vi på att kunna synliggöra 

variationen av hur fenomenet, alltså relationell pedagogik och relationsarbetet uppfattas. Hur 

människor uppfattar omvärlden är ett resultat av människans lärande och studien vill se om 

förståelsen av fenomen skiljer sig åt bland verksamma pedagoger i fritidshemmet. Uljens 

(1989) lyfter två begrepp inom fenomenografin nämligen primära och sekundära fenomen där 

det förstnämnda är sådant som informanterna kan konfronteras med i en intervjusituation, i vårt 

fall begreppet relationell pedagogik och relationsarbete. De sekundära fenomen handlar i stället 

om mänsklig aktivitet som konstrueras genom en social verklighet. Alla är olika individer med 

olika personligheter, vilket kommer leda till en rad olika uppfattningar, så även i denna studie. 

Däremot är det inte säkert att denna studie kan upptäcka alla tänkbara sätt att uppfatta något. 

Om samma studie hade gjorts om med ett annat antal försökspersoner hade utfallsrummet med 

största sannolikhet sett annorlunda ut. Det kan också vara så att studiens informanter är 
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samstämmiga i sin uppfattning av relationsarbete mellan pedagog och elev på fritidshemmet 

och då blir det studiens utfallsrum. Uljens (1989) skriver att enskilda individers subjektiva 

uppfattningar endast är intressanta när de sätts i relation till andra individers uppfattningar. 

Under diskussionsdelen kommer vi därför ställa våra informanters svar i relation till den 

tidigare forskning som vi har presenterat. Däremot menar Uljens (1989) att individer 

representerar en uppfattning bland flera möjliga. Även om människor uppfattar ett fenomen på 

olika sätt så finns det också ett begränsat antal sätt som detta kan uppfattas på (Dahlgren & 

Johansson, 2019).  I analysen av studiens material kommer en fenomenografisk analysmodell 

att användas. Denna modell är presenterad av Dahlgren & Johansson, (2019) och beskrivs 

ingående under metodavsnittet.  

2.2.2 Motivering av vald teori 

Syftet med denna studie är att gå på djupet om hur pedagoger uppfattar relationell pedagogik 

och vad som krävs för att skapa och upprätthålla goda relationer med sina elever. 

Forskningsfrågorna vill ta reda på hur pedagoger förstår ett begrepp och där anser vi att 

fenomenografin som metodanalys passar bra eftersom den syftar till enskilda individers 

uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2019). Vi kommer använda oss av fenomenografi 

eftersom den anses vara bäst lämpad för mindre forskningsuppsatser där resurserna är 

begränsade eftersom det är människors egna uppfattningar som står i fokus (Denscombe, 

2018).  

 
3. Val av vetenskaplig metod  
Detta är en kvalitativ undersökning som har genomförts med hjälp av semi- eller 

halvstrukturerade intervjuer för insamling av data. Undersökningen har gjorts kring hur 

pedagoger i fritidshemmet ser på relationsskapande med elever och begreppet relationell 

pedagogik i sin verksamhet. Vi har genomfört tre internetbaserade intervjuer med 

högskoleutbildade pedagoger i fritidshemmet där urvalet av dessa informanter utgår från södra 

Sverige. Valen för studiens etiska ställningstagande har redogjorts för informanterna i ett 

missivbrev och en samtyckesblankett.  
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3.1 Metod 
Då studiens valda teoretiska perspektiv, fenomenografi, syftar till att erfara kunskap om 

uppfattningar av fenomen, har intervju valts som metod. Detta för att finna respondenternas 

uppfattning på följande forskningsfrågor: ”Hur tolkar och förstår pedagoger i fritidshemmet 

begreppet relationell pedagogik?” och ”Vad krävs för att skapa och upprätthålla en god relation 

mellan pedagog och elev, enligt pedagogerna i fritidshemmet?”.  

Studien har fokuserat på den semi- eller halvstrukturerade intervjun som Eliasson (2018) 

beskriver. Denna typ av intervju syftar till att vara mer styrd än den ostrukturerade 

intervjumetoden då den omfattar flera frågor i intervjuguiden som gör det möjligt att täcka fler 

områden. Den valda intervjumetoden gör det även möjligt för intervjuaren att gå mer på djupet 

utifrån frågorna i intervjuguiden och gå så långt som den intervjuade ger tillstånd till (Eliasson, 

2018).  

3.1.1 Fenomenografin i vald intervjumetod 

Enligt fenomenografin behöver frågorna i intervjuer ha en viss karaktär för att deltagarnas svar 

ska kunna bli en uppfattning av något (Dahlgren & Johansson, 2019). Det viktigaste i intervjun 

enligt fenomenografin är att intervjuaren ska få så uttömmande svar som möjligt. Ett sätt att 

göra detta på kan vara att ställa frågor som till exempel: ”Hur tänker du här?”, ”Kan du utveckla 

ditt svar lite mer?” Detta kallas för probing. Det finns även något som kallas för icke verbal 

probing, vilket är när intervjuaren nickar eller hummar instämmande när deltagaren svarar för 

att visa intresse och engagemang (Dahlgren & Johansson, 2019). Dessa två sätt att förhålla sig 

till intervjuer är något som har avspeglats i genomförandet av denna studie. 

3.1.2 Motivering till den valda metoden 

Eliasson (2018) beskriver att kvalitativa metoder ter sig bäst för att komma åt kontext som 

kräver förståelse. Denscombe (2018) beskriver att just genomförandet av intervjuer är den 

metod som ger bäst utdelning när det handlar om att forska om komplexa och subtila fenomen, 

såsom uppfattningar, åsikter, erfarenheter och känslor där forskningens syfte ligger i en 

fördjupad förståelse. Eliasson (2018) lyfter också hur kvalitativa metoder är mer flexibla i den 

mån att de kan uppnå en högre spontanitet och förutsättningar till anpassning vid mötet mellan 

forskaren och deltagaren i undersökningen. Genom att som forskare, med hjälp av semi- eller 
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halvstrukturerad intervju, utgå ifrån färre och mer öppna frågor i intervjuguiden ger det den 

intervjuade mer upphov till att svara med egna svar. Därigenom kan den informerade vara mer 

detaljerade och omfattande i sina svar. Ur intervjuarens perspektiv så kan denne ge omedelbar 

respons på respondenten men även bygga vidare eller anpassa sina frågor med syfte att uppnå 

fördjupad förståelse. Detta kräver att forskaren har förmågan att leda intervjun som tillåter den 

intervjuade till probing (Dahlgren & Johansson, 2019). 

3.2 Urval 
Studien inriktar sig mot fritidsverksamheter som har verksamma pedagoger med en pedagogisk 

utbildning med inriktning mot arbete i fritidshem på högskola eller universitet. För att ett urval 

av deltagare skulle kunna genomföras så skickades det ut missivbrev (se bilaga 1) till 14 

rektorer i södra Sverige med syfte att få kontakt med verksamma och utbildade pedagoger inom 

fritidshemmet. I missivbrevet beskrevs syftet med studien och deltagarnas rättigheter vid ett 

eventuellt framtida deltagande. Genom de missivbrev som skickades ut fick vi gensvar från 

åtta pedagoger i fritidshemmet som ville delta som informanter i studien. Utifrån detta gjorde 

vi ett urval där vi la fokus på spridningen av erfarenhet som pedagog inom fritidshemmet. Detta 

gjorde vi för att få en så bred insamlad data som möjligt för studiens reliabilitet. Vi gjorde ett 

urval av fyra pedagoger i fritidshemmet men en pedagog valde inför en intervju att inte delta 

på grund av tidsbrist i sitt schema. Då Denscombe (2018) beskriver att kodningen och utskriften 

av intervjuers insamlingsdata är en stor arbetsuppgift som är tidskrävande för forskaren valde 

vi att hålla oss till de tre kvarstående informanterna och inte efterfråga en ersättare.  

Det geografiska urvalet syftar till att den pågående pandemin inte gör det möjligt för oss att 

genomföra ansikte mot ansikte intervjuer. Då restriktioner kan komma att förändras under 

studiens gång så är vi inom radien för vart vi geografiskt sett är bosatta i landet.  

3.3 Genomförande 
Som ett första steg i vår studie skickade vi ut en förfrågan om deltagande samt vårt missivbrev 

(se bilaga 1). Antalet rektorer som kontaktades var större än det vi ansågs behöva för vår studie 

men detta gjordes i syfte att få kontakt med tillräckligt många informanter för studiens data och 

reliabilitet. När vi hade fått kontakt med informanter och täckt vårt behov utifrån utsträckning 

av erfarenhet skickade vi ut en samtyckesblankett (se bilaga 2) till varje informant där de fick 
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skriva under på att de tagit del av studiens syfte och de etiska överväganden som görs gällande 

studien. Vidare kontakt med våra informanter genomfördes via mejl för att enklare kunna 

planera upp intervjuerna och för att vi som två forskare i studien skulle få en lättöverskådlig 

sikt gemensamt. Vid mejlkontakt gjordes överenskommelser kring datum, tid och delning av 

länk till Meet-möte. 

Vi har genomfört tre internetbaserade intervjuer som med anledning av Covid-19 tog hänsyn 

till alla medverkandes hälsa och säkerhet. Dessa intervjuer genomfördes i realtid och med 

visuell kontakt vilket gjorde det genomförbart att komma så nära en ansikte mot ansikte intervju 

som möjligt. Denscombe (2018) beskriver hur intervjuer i realtid och med visuell kontakt har 

samma fördelar och nackdelar som den personliga interaktionen som sker vid ansikte mot 

ansikte intervjuer. Fokus på den visuella kontakten var viktig så att inte studien går miste om 

den icke-verbala informationen som ges ut i intervjuerna såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck 

etcetera. Detta hade vi i beaktning när vi genomförde intervjuerna där anteckningar gjordes.   

Undersökningens intervjuguide (se bilaga 3) har utformats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. För att kunna komma vidare i vår undersökning har även beaktning tagits i 

studiens teoretiska perspektiv samt forskningsöversikt för att få fram så relevanta frågor som 

möjligt. Intervjuguiden formades också med en bakgrund i inledningen (se bilaga 3). Detta 

gjordes utifrån det Denscombe (2018) beskriver om att påbörja en intervju som ger den 

intervjuade möjlighet till att hitta rätt och att ge upphov till en avslappnad stämning. Vi valde 

också en avslutning på intervjun som gav den intervjuade möjlighet till att påpeka utifall de 

ansåg att saker hade utelämnats eller om det fanns något mer som den intervjuade ville ta upp. 

Den avslutande delen gav även oss som intervjuare möjlighet till att uttrycka vår tacksamhet 

till den intervjuade för deltagande i studien. Informanterna fick intervjuguiden skickade till sig 

på mejl i förväg för att inte frågorna skulle komma att bli överraskande och då leda till tystnad 

som konsekvens. Genom att vi skickade ut intervjuguiden så var informanterna förberedda och 

kunde ge välutvecklade svar. En aspekt vi beaktade i detta var att studien kunde gå miste om 

spontana svar från informanterna i intervjusituationerna. Vi upplevde dock inte att detta skedde 

eftersom vi ställde följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden.  

Studiens intervjuer spelades in med ljud- och videoinspelningar via det digitala 

kommunikationsverktyget Meet. Detta gjordes med fördel av det som Denscombe (2018) 
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beskriver om att ljudupptagningar erbjuder forskarna en permanent och nästintill fullständig 

dokumentation när det kommer till det som tas upp under intervjun. Transkriberingen av 

ljudupptagningarna gör det även enklare för andra forskare att förlita sig på då validiteten blir 

högre. I de missivbrev (se bilaga 1) som skickades ut till 14 rektorer i södra Sverige framgick 

det att det endast var ljudupptagningen som kom att användas i studie- och resultatsyfte trots 

att inspelning via Meet även spelar in videoupptagning. Vi informerande även den som 

intervjuades om detta vid intervjutillfället för att försäkra oss om informantens samtycke. När 

intervjuerna var genomföra delade vi upp transkriberingen mellan oss där vi tog en respektive 

två intervjuer var att transkribera. Därefter la vi in materialet i ett Google dokument som 

delades med varandra för att få en mer lättöverskådlig blick av vårt material. 

3.3.1 Analys av insamlat material 

Ett sätt att analysera sin insamlade data utifrån fenomenografi är att förstå de olika 

utfallsrummen som kan uppstå. I analysen av denna studies material har vi använt delar av den 

analysmodell som skrivs fram av Dahlgren & Johansson (2019). Vi har använt oss av följande 

steg:  

Steg 1: Att bekanta sig med materialet. Första steget vi gjorde var att vi bekantade oss med vårt 

material och läste igenom det om och om igen tills vi verkligen kunde det. Bakom detta steg 

lade vi även in steg 2 som handlar om kondensation, alltså att kunna urskilja de mest 

signifikanta delarna i vårt material och steg 3 som är jämförelse. Jämförelsen syftar till att 

kunna urskilja likheter och skillnader. Samtliga 3 steg gjorde vi när vi läste igenom och 

bekantade oss med vårt material.  

Steg 4: Gruppering. Därefter grupperades resultatet utifrån de likheter och skillnader som 

framträdde när vi gick igenom det transkriberade materialet. 

Steg 5: Artikulera kategorierna. Efter att vi hade hittat likheter och skillnader var fokus att hitta 

kärnan i dessa och att försöka relatera dessa delar till varandra.  

Steg 6: Namnge kategorierna. Därefter namngav vi våra kategorier utefter vad som var mest 

centralt framträdande.  
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Seg 7: Kontrastiv fas. Till sist analyserades kategorierna med hjälp av den kontrastiva fasen, 

vilket innebar att vi försökte minska antalet kategorier genom att kontrastera dem med 

varandra. Dahlgren & Johansson (2019) skriver att det är viktigt att en kategori är exklusiv och 

därför skedde detta steg i slutet av analysen för att se om fler kategorier kunde vävas ihop till 

en gemensam.  

3.4 Etiska överväganden 
Vi har i denna studie använt oss av fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) 

med fokus på att varje deltagare känner sig trygg i hur studiens insamlade data hanteras och 

används i studie- och resultatsyfte. Varje deltagare fick inför intervjutillfället ta del av de etiska 

ställningstagandena som behandlas i studien, och dessa beskrivs nedan utifrån Vetenskapsrådet 

(2017): 

1.  Informationskravet där forskaren måste informera deltagaren om forskningens syfte, 

metod och förväntade resultat, samt att informationen ska tydligt betona frivilligheten 

i deltagandet. Detta har vi gjort genom att skicka ut missivbrev till rektorer.   

2.  Samtyckeskravet med förutsättning om att de deltagande har tillräckligt med 

information om studien för att kunna göra en bedömning i huruvida de vill delta eller 

inte. Deras deltagande måste alltid vara frivilligt, och efter utförlig information om 

studien efterföljer ett samtycke. En samtyckesblankett skickades ut till de som tackade 

ja till att medverka i intervjun. Denna skulle skrivas under av vederbörande och skickas 

till oss innan intervjun genomfördes.  

3.  Konfidentialitetskravet som innefattar att alla som medverkar i forskningen ska ges den 

största möjligheten till konfidentialitet och att deras personuppgifter ska hanteras på ett 

sådant sätt att skyddas mot att obehöriga kan ta del av uppgifterna. I våra bokningar av 

intervjuer och transkribering har vi valt att benämna de intervjuade efter pedagog 1, 

pedagog 2 samt pedagog 3 utifrån ordningen för intervjutillfällena.   

4.  Nyttjandekravet som innefattar att insamlade personuppgifter inte får användas eller 

utlånas för annat än forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). Detta står framskrivet 

i vårt missivbrev.  



Ida Johansson & Elin Wiklander 

GFX10E  

2021-12-20            

15 

I bilaga 1 finner ni de forskningsetiska principer och krav som redovisats i de missivbrev som 

skickades ut till 14 rektorer i södra Sverige. Deltagare som ville delta i studien fick i en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) via sin underskrift bekräfta att de var införstådda med hur 

studiens material kom att hanteras av oss forskare i studie-och resultatsyfte. 

4. Resultat 
Syftet med undersökningen har varit att genom semi- och ostrukturerade intervjuer undersöka 

hur pedagoger i fritidshemmet tolkar och förstår begreppet relationell pedagogik. Syftet har 

även varit att undersöka vad som krävs för att skapa samt upprätthålla en god relation mellan 

pedagog och elev enligt pedagoger i fritidshemmet. Resultatet från undersökningen presenteras 

under tre huvudrubriker utifrån studiens forskningsfrågor. Informanternas uttalande är 

sammanställda utifrån den fenomenografiska analysmetod som presenteras under metoddelen. 

Dessa omfattas av sex beskrivningskategorier som utgör informanternas uppfattningar. Under 

två av tre huvudrubriker presenteras en figur som visar dispositionen.  

De intervjuade var tre högskoleutbildade pedagoger med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Pedagogerna har varit verksamma inom fritidshemmets verksamhet i 3 till 33 år och benämns 

i studien för pedagog 1, pedagog 2 och pedagog 3. I den inledande delen av 

resultatredovisningen kommer en presentation av varje pedagog att göras. 

4.1 Presentation av informanterna 
4.1.1 Pedagog 1 

Vår första informant arbetar på en F-6 skola i södra Sverige som lärare i fritidshem. Hon har 

arbetat 3 år i verksamheten sedan hon tog examen år 2018 och har inte haft några arbetsplatser 

tidigare. På hennes avdelning går det elever i åk 2 och de är cirka 50 elever inskrivna och lika 

många elever i verksamheten varje dag. Det är två utbildade pedagoger med inriktning mot 

arbete i fritidshem som driver avdelningen. Det finns två elevassistenter som är med varsin 

elev om eftermiddagarna.  
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4.1.2 Pedagog 2 

Vår andra informant arbetar på en F-9 skola i södra Sverige som lärare i fritidshem. Hon har 

arbetat i 23 år och varit på sin nuvarande arbetsplats i 13 år. Hon har tidigare arbetat på två 

andra arbetsplatser i samma kommun. Informantens avdelning är F-2 fritids och har 54 barn 

inskrivna med många elever som inte har svenska som modersmål. På eftermiddagen brukar 

det vara runt 40 elever i verksamheten. Det är två utbildade lärare i fritidshemmet just nu men 

ska egentligen vara tre. Utöver det har dem personal på deltid så varje eftermiddag är de totalt 

fyra pedagoger på barngruppen.  

4.1.3 Pedagog 3 

Vår tredje informant arbetar på en skola i södra Sverige som lärare i fritidshem. Hon har arbetat 

i 33 år och har varit på sin nuvarande arbetsplats i 24 år. Innan sin nuvarande arbetsplats har 

hon arbetat på två andra skolor. På hennes skola finns det ett fritids där elever från åk F-6 går 

och i dagsläget är de cirka 70 elever inskrivna. De flesta av fritidseleverna går i förskoleklass, 

åk 1 och åk 2. På eftermiddagarna är gruppen uppdelad så att förskoleklassen bildar en grupp 

eftersom cirka hälften av alla inskrivna elever går i förskoleklass. Resten av eleverna bildar då 

den andra gruppen. De är sex pedagoger som arbetar på avdelningen på olika procent och vår 

informant är den enda pedagogen som är utbildad pedagog i fritidshem.  

4.2 Pedagogers definition av begreppet relationell 
pedagogik 
I intervjuerna frågas pedagogerna vad de tänker på när de hör begreppet relationell pedagogik, 

och hur de tolkar samt förstår begreppet. Alla de tre som intervjuas lyfter då begreppet 

relationer och hur viktiga relationer är utifrån olika aspekter. Pedagog 1 berättar hur hon tänker 

både på att skapa relationer till eleverna och på gruppdynamiken och elevernas relationer till 

varandra. Pedagog 1 avslutar sitt svar på frågan med att det handlar om alla dess olika slag av 

relationer.  

”Jag tänker på att skapa relationer med barnen, men även gruppdynamiken och 

barnens relationer till varandra. Hur relationer i alla dess olika slag 

egentligen.”  
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Pedagog 2 säger att det är viktigt att skapa relationer för att kunna nå ut till eleverna. Pedagog 

3 är den enda av de som intervjuas som vid denna fråga säger hur hon inte har hört begreppet i 

detta sammanhang. Däremot refererar hon tillbaka till begreppet relationer och hur viktiga de 

är. Hon säger, precis som pedagog 2, att det är viktigt att skapa och kunna hålla fast vid en 

relation.  

”Ja, alltså jag har inte hört det i detta sammanhang, men annars tycker jag att 

just relationer är viktigt. Att skapa relationer och att kunna hålla fast en 

relation.” 

När de frågas kring vad begreppet relationell pedagogik betyder i deras roll som pedagog i 

fritidshemmet är det återigen begreppet relationer som genomsyras. Pedagog 1 berättar hur det 

är A och O vilka relationer vi har till våra elever för att de ska kunna göra sitt jobb så bra som 

möjligt. Pedagog 2:s svar går i linje med vad pedagog 1 säger. Hon menar också  att relationer 

är hennes styrka efter att ha arbetat flera år på fritidshem.  

”Relationer har ju alltid varit väldigt viktiga och på något vis så har det varit 

vår styrka sen jag har jobbat i fritidshem genom alla år. Att man får en annan 

relation när man träffar ett barn hela dagen och inte bara under den skolledda 

tiden så att säga och det inte bara är lektioner och styrd tid. Utan rent generellt 

kan man säga att genom alla år har man ju haft lite försprång som 

fritidspedagog som träffar barnen även under sin fria tid. Man har möjlighet att 

bygga andra relationer.” 

Pedagog 3 är den som väljer att svara med begreppet utveckling. Hon är också den enda 

pedagogen av de intervjuade som använder detta begrepp. Hon beskriver hur det är en 

förutsättning för att man överhuvudtaget ska få till ett utbyte av något och att få en utveckling 

och att kunna mötas. Hon ger uttryck till förståelse för begreppet relationell pedagogik men 

senare i intervjun efterfrågar pedagog 3 en definition av begreppet. 

4.2.1 Relationell pedagogik i relation till läroplanen 

När pedagogerna frågas om hur de tycker att begreppet beskrivs i läroplanen är det pedagog 2 

som lyfter hur begreppet är ett nytt begrepp och inget som berördes under hennes utbildning: 
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”Det är lite spännande, för just begreppet är ju ett nytt begrepp. Det är ju inget 

begrepp som fanns när jag pluggade. Däremot handlar det ju mycket om 

relationer då också, men själva begreppet relationell pedagogik det är ju inget 

begrepp som har slagit igenom ute i verkligheten, att man pratar om själva 

begreppet. Men däremot har ju relationerna alltid varit A och O och 

jätteviktiga.” 

Pedagog 3 uppger även hon att begreppet aldrig berördes under utbildningen, och vid ett 

tillfälle under intervjun efterfrågar pedagog 3 vår definition av begreppet vilket vittnar om att 

pedagog 3 inte är bekant med det. 

När pedagog 1 frågas om beskrivningen av relationell pedagogik i läroplanen är hon den enda 

av de som intervjuas som väljer att svara med exakta citat taget ut läroplanen och sedan gör 

kopplingar till begreppet: 

”Så jag hittade ett stycke som jag tyckte passade bra in och är under syftet- första 

stycket där. Och då står det att; Undervisningen ska stimulera elevers lärande 

och utveckling och detta genom utgångspunkt i elevers behov, intresse, 

erfarenheter- vilket jag då kopplat till en relationell pedagogik då vi behöver 

känna våra barn för att kunna ha en så bra verksamhet som möjligt.” 

Pedagog 2 och 3 säger att läroplanen är fyrkantig och att det uttryckligen inte framkommer 

som ett skrivet begrepp i läroplanen. De båda pedagogerna refererar tillbaka till begreppet 

relationer och dess betydelse. 
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4.3 Pedagogers syn på skapande av relationer 

Figur 1. Kategorier av pedagogers syn på skapande av relationer 

När vi i intervjuerna samtalar om skapande av relationer fick de intervjuade frågan om när man 

”vinner” som störst förtroende hos eleverna. De tre informanterna är lika i sina svar och berättar 

olika aspekter för vinnandet av förtroendet. De berättar att det handlar om att man ska stå för 

vad man säger och att man som pedagog håller vad man lovar. Vidare berättar informanterna 

att skulle man göra motsatsen menar de att eleverna då inte kan lita på en som pedagog. Det 

handlar om tillit menar pedagog 1. 

”För det är ju lätt som vuxen att säg ”ja men jag lovar” eller ja, och då får 

man bita sig lite i tungan och tänka efter kan jag verkligen lova detta? För 

barnen tar ju det verkligen bokstavligt.” 

Pedagog 1 ger konkreta exempel på när detta kan utspela sig och berättar hur det kan vara i 

situationer när eleverna frågar henne om någon fråga där hon känner sig osäker på svaret eller 

inte vet svaret. Då brukar hon bemöta frågan med att säga till eleverna att de får kolla upp det 

för att hon inte vet eller är osäker. Hon lyfter hur eleverna oftast brukar tro att de vuxna vet och 

kan allt och att det då är bra som pedagog att visa på att det inte alltid är så, och att man vågar 

vara ärligt med det. Helt enkelt att man vågar visa sig sårbar som pedagog. 
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Goda 
relationer Strategier Samverkan Yttre och 
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Pedagog 2 och 3 lyfter även hur man vinner förtroende hos eleverna genom att man bryr sig, 

att man lyssnar på dem och finns där för dem just där och då. Pedagog 3 beskriver; 

”Det är ju klart att det kan ju vara att jag finns just där och då- jag finns där för 

att trösta, jag finns där för att hjälpa ett barn, jag finns där för att stötta ett barn, 

lotsa det vidare, det håller på att hamna i bråk och jag kanske kan hjälpa ett barn 

att gå förbi. Hitta nya möjligheter. Lösa en konflikt. Det kan vara att jag hjälper 

ett barn att komma upp i klätterställningen eller att våga göra en kullerbytta.” 

4.3.1 Goda relationer 

De tre informanterna får frågan om vad en god relation mellan pedagog och elev innebär för 

dem på fritidshemmet. Då kommer begrepp som trygghet, tillit och förtroende fram från alla 

tre pedagogerna. Pedagog 1 säger att det är väldigt viktigt att eleverna ska känna sig trygga 

med henne och kollegorna på arbetsplatsen, att de ska våga prata med dem och känna tillit. 

Hon understryker även vikten av att eleverna känner detta gentemot varandra också, att det 

handlar om att det ska vara en bra gruppdynamik. Vidare berättar hon att om eleverna saknar 

denna tillit och trygghet så har man inga bra relationer och de vågar då inte prata med de vuxna. 

Detta sammantaget säger pedagog 1 blir ett problem. Pedagog 2 är väldigt lik i sitt svar som 

pedagog 1, men hon lyfter även hur viktigt det är att man som pedagog vågar prata med 

eleverna ifall de exempelvis kommer och ställer sig hos en vuxen för att dem behöver en. 

Pedagog 3 lyfter precis som de två andra pedagogerna begreppen tillit och trygghet, men hon 

lyfter även begrepp som glädje och att barnen ska känna sig välkomna. 

”Ja men det är när man känner tillit, när man känner trygghet, när man känner 

ehm glädje. Alltså det blir ett möte som ger en skön känsla. Man känner sig trygg, 

man känner sig varm, man känner sig välkommen.” 

När de får frågan ifall det är deras ansvar som pedagog att anpassa sig till sina elever när de 

skapar relationer eller om det finns risk för att relationen då blir konstlad får vi blandade svar. 

Pedagog 1 berättar hur hon lyft denna fråga med en kollega först och att de kom fram till att 

det finns en risk för att relationen kan bli konstlad om det är så att man som pedagog ska 

anpassa sig för alla och att man ska klicka med alla elever lika mycket. Hon menar att det måste 

finnas en viss kemi mellan pedagog och elev, att det måste finnas balans. Hon drar en parallell 
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i att eleverna inte ska behöva anpassa sig för att bli omtyckta av sina kompisar, utan att det ska 

vara en balans. Hon beskriver hur denna balans mellan kemi och anpassning är svår. Pedagog 

2 menar i stället att hon gör en viss anpassning utifrån att alla elever inte är likadana. Hon 

berättar hur hon inte kan förvänta sig att hon ska få en bra relation med alla genom att använda 

samma tillvägagångssätt, utan det skiljer sig i hur hon bemöter olika elever.  Hon menar att hon 

inte spelar en roll utan att hon är den hon är - naturlig och bemötande på sitt vis men att där 

samtidigt sker en anpassning efter hur eleven är. Att elever behöver samt kräver olika men att 

man inte får ändra på sig själv. Pedagog 3 är den enda av de intervjuade som menar att de sker 

en anpassning och att det är pedagogers ansvar för att skapa relationer. 

”Ja alltså vi finns ju här för barnen. Det är ju vår uppgift. Vi är ju här för att ge 

barnen minne för livet. Att vi skapar något nytt, att de lär sig nya saker. Jag 

tycker nog att det är vi som. Det tycker jag absolut är vår profession, att det är 

vår uppgift. Det tycker jag.” 

När pedagog 3 frågas om det inte finns en risk för att relationerna då kan bli konstlade menar 

hon att man måste kunna göra av avvägning om det skulle vara så att någon elev tar för mycket 

energi av en. Att man i sin profession måste kunna be om hjälp av sina kollegor ifall man 

behöver andrum eller där man inte klarar hanterar det just där och då för att det tar för mycket 

energi. 

4.3.2 Pedagogers strategier 

När de intervjuade frågas om vilka strategier de använder för att skapa goda relationer med 

sina elever har de liknande tillvägagångssätt men olika sätt att beskriva det på. Pedagog 1 

beskriver hur hon är skämtsam av sig och att hon använder sin humor mycket för att fånga 

eleverna. Hon lyfter också att inte alla elever ger respons på skämtsamheter och detta är något 

hon som pedagog känner av direkt. Hon använder också strategier som att ställa många frågor 

och att hon pratar mycket med eleverna. Sedan kommer hon in på elevernas intressen och att 

använda sig av det dem tycker om. Hon berättar att de har ett gemensamt projekt på det 

fritidshemmet där hon arbetar där de använder sig av en mall där eleverna får berätta om sig 

själv och deras intressen. Personalen på fritidshemmet förvaltar sedan detta och lägger in 
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elevernas intressen i undervisningen. På så sätt menar pedagog 1 att de lyssnar på eleverna, tar 

in vad de har sagt och att detta i sin tur leder till att de stärker sina relationer med eleverna. 

”Sen så har ju vi på vårt fritidshem att vi använder oss av ett papper som heter 

”detta är jag”. Så nu i tvåan så tog vi upp det nu förra veckan, och då får dem 

skriva om sig själva - vad de har för intressen och tycker om, och vill göra på 

fritids. Detta för att vi ska lära känna dem på nytt för alltså de växer ju, de ändras 

ju hela tiden. Så då utgår vi sen ifrån det pappret till ett tema som dem har 

önskat.” 

Pedagog 2 och 3 ger snarlika svar där de berättar att de använder strategier som att samtala med 

eleverna vid olika tillfällen. Att man fångar eleverna i olika sammanhang och kontexter och 

utifrån det samtalar med barnen på ett sätt där man bygger vidare i samtalen för att nå ett djup. 

Pedagog 3 ger exempel på detta: 

”Om man säger att de är här på fritids och något barn sitter ritar till exempel; 

då kanske jag går fram och sätter mig hos det barnet. Så kanske man börjar med 

att prata lite om vad de ritar och vad det är för något. Sen kanske man spinner 

vidare på att “ja, det är en häst. Har du en häst? Har du ridit? Skulle du vilja 

rida?” - Så kommer man in och väver runt det, och då hittar man ju lite av barnets 

intresse där då kanske.” 

De båda pedagogerna menar att det handlar om att skapa ett förtroende och att man är 

intresserad av eleverna och visar för dem att de är viktiga och att deras tankar är viktiga. 

Pedagog 2 lyfter även hur hon som pedagog i fritidshemmet har haft ett försprång i 

relationsskapandet i jämförelse med lärarna i skolan. Hon beskriver hur hon som pedagog 

träffar eleverna under hela dagen och inte bara under den skolledda tiden som kantas av 

lektioner och styrd tid. Hon menar att hon som pedagog har möjlighet att bygga andra relationer 

med eleverna. 

”Det finns ju mer möjligheter, det finns mer utrymme till att sitta och prata om 

sådant som då inte, ja men det är inte en mattelektion där vi måste komma vidare 

med matten eller en svensklektion där vi måste komma vidare med svenskan. Vi 

har ju inte de styrda målen på det viset, utan relationerna är ju väldigt viktiga 
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och har alltid varit en sådan liten ledstjärna för fritidshemmet. Det är ju vår 

styrka så att säg. Vi har ju andra möjligheter där att kunna ha andra samtal.” 

4.3.3 Samverkan 

Pedagog 1 lyfter under sin intervju begreppet samverkan. Hon beskriver hur det är positivt att 

man som pedagog i fritidshemmet har sin samverkan inne i en klass eller att man är närvarande 

bland eleverna under den skolledda tiden. Hon lyfter hur detta i sin tur är positivt för 

relationerna till eleverna och att det bidrar till att risken minskar för att några elever ska falla 

mellan stolarna. 

”Men jag har ju bilden på dagarna. Så dem har ju ett barn hela dagen medan 

jag kommer in på fritids. På det sättet tror jag också att vi tillsammans fångar 

upp alla. För vi har en elevassistent i den ena klassen och en i andra, och sen då 

hon som går mellan båda, och jag som då kommer på fritids. Så jag hoppas och 

tror att vi täcker upp barnen.” 

Pedagog 2 lyfter även hon under ett tillfälle i intervjun begreppet samverkan. Hon menar, precis 

som pedagog 1, att träffar man eleverna under skoldagen påverkar detta relationerna positivt. 

Som pedagog kan man lättare se helheten och man har bättre koll på elevernas hela dagen. Har 

något hänt på förmiddagen med någon elev kan man på eftermiddagen sedan ha koll på detta.  

4.3.4 Yttre och inre faktorer  

När pedagogerna frågas kring om det finns några yttre eller inre faktorer som kan påverka deras 

relationsskapande med eleverna är alla tre pedagoger lika i sina svar. Den förstnämnda faktorn 

hos alla tre pedagoger är att det är för stora barngrupper på fritidshemmet. Pedagog 1 beskriver 

hur detta gör det är svårt att hinna med alla elever och att det på en dag är nästintill omöjligt. 

Hon beskriver hur hon har en förhoppning om att alla elever i slutet av dagen ska ha känt sig 

sedda utav henne och hennes kollega. Men med 50 elever inskrivna på fritidshemmet och med 

endast två personal så menar pedagog 1 att det är inte är säkert att så är fallet. Hon drar en 

parallell till att stora barngrupper också gör det svårare att hitta alla elever och att nå fram till 

dem vid relationsskapande. När pedagog 1 frågas om det finns några andra faktorer som kan 
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påverka så skrattar hon till och svarar personaltätheten. Detta kommer ju med de stora 

barngrupperna, beskriver hon. 

Pedagog 2 beskriver, precis som pedagog 1, att det är för stora barngrupper och att det 

därigenom blir svårare att hinna skapa relationer. Hon lyfter också hur hon upplever sig 

motarbetad av olika instanser, och hon lyfter som exempel kökspersonalen på skolan där hon 

arbetar: 

”Sen kan jag känna ibland att vi blir lite motarbetade av, ja men till exempel vid 

mellanmålet som är en ypperlig situation egentligen att skapa relationer eller 

sitta och prata. Men då blir vi styrda av att köket vill ha mellanmålet på ett 

speciellt sätt, för att dem ska hinna sluta i tid, för att hinna städa matsalen. 

Mycket sådana här yttre faktorer som påverkar där vi kan kämpa oss blodiga 

men vi får ändå inte igenom det vi vill. Fast vi kan väl tycka att vi är ju här för 

barnen, att vår tacksamhet ska väl gå före sådana praktiska saker då som att 

hinna städa ett golv eller något. Där kan man känna sig lite motarbetad och det 

påverkar ju absolut. Det är ju det som gör att då kan ju vi inte riktigt göra det 

som vi vill.” 

Vid bakgrundsfrågorna har pedagog 2 även beskrivit hur skolan där hon arbetar har en stor 

procent med andraspråkselever, och vid frågan om yttre eller inre faktorer lyfter intervjuaren 

detta igen. Pedagog 2 frågas om det kan vara så att den höga procenten med elever som har 

annat modersmål kan påverka relationsskapandet. Pedagogen svarar då att hon inte tycker det. 

Hon menar att hon däremot har fått förändra sig väldigt mycket i sin tydlighet när det kommer 

till att prata eller förklara saker. Hon menar att hon mer tydligt måste visa med hela kroppen 

och upprepa sig många gånger. Vid en fråga om det kan ta längre tid att skapa relationer med 

just dessa elever för att man måste upprepa sig så menar pedagog 2 att hon inte tror att det har 

med modersmålet att göra utan snarare personligheterna. 

Pedagog 3 är inte så fördjupande i sitt svar kring vad för faktorer som påverkar hennes 

relationsskapande, men hon ger oss svar på olika faktorer. Hon nämner precis som de övriga 

att det ibland kan vara barngruppen. Hon nämner att tid, utrymme och lokaler måste finnas. 

Hon beskriver hur hon som pedagog måste kunna känna att hon räcker till i form av att det 



Ida Johansson & Elin Wiklander 

GFX10E  

2021-12-20            

25 

exempelvis finns personal på verksamheten.  Hon säger att man som pedagog i lugn och ro kan 

knyta kontakter med eleverna.  

4.3.5 Arbetslag och kollegial samsyn   

Genomgående under varje intervju lyfte pedagogerna arbetslagets betydelse för 

relationsskapande samt den kollegiala samsynen på relationer. När de frågades om det finns 

några kollegor på deras avdelningar som inte arbetar aktivt med att skapa relationer med 

eleverna svarade alla de tre intervjuade pedagogerna nej. Vid följdfråga om det är så att de 

skapar relationerna på olika sätt gavs bredare svar. Pedagog 1 beskriver hur de absolut skapar 

relationer på olika sätt på hennes arbetsplats, och hon menar att det i grunden handlar om hur 

vi är som personer. 

”Nej, alltså det är ju bara hur vi är som personer, att alla har ju sitt eget sätt och 

sin egen jargong och man vet ju det. Man har ju absolut vissa barn som man 

kommer närmre kanske genom erfarenhet och så där. Och andra pedagoger 

kommer närmre andra för att dem har något gemensamt. Absolut.” 

Pedagog 1 lyfter också hur hon tänker att de har en samsyn på relationsskapandet på 

fritidshemmet där hon arbetar och att detta påverkar verksamheten positivt. Hon beskriver hur 

eleverna vet exakt vad de får göra och inte, samt att eleverna vet vart de har de vuxna. Hon 

visar med ett exempel att eleverna inte kan gå till en personal och få ett svar, för att sedan gå 

till en annan personal och förvänta sig ett annat svar. De vet vad som gäller när de är med 

personalen och även tvärtom. 

Pedagog 2 är mer inriktad på utbildning när hon svarar på om det finns personal på hennes 

arbetsplats som inte arbetar aktivt med att skapa relationer. Hon lyfter hur det kan märkas en 

skillnad kring huruvida man är utbildad eller inte när det kommer till relationsskapande. Den 

personal som tillfälligt är inne och arbetar i verksamheten kan sakna ett pedagogiskt tänk som 

man får vid en utbildning, beskriver pedagog 2, och att det inte är lika självklart på det sättet 

med att bygga relationer. Samtidigt lyfter hon att det inte alltid har med utbildning att göra, 

utan att det kan vara en sak som vissa människor bara har i sig. 
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”Det är väl en sådan sak att det spelar ju egentligen inte någon roll hur mycket 

utbildning du skaffar om du inte har den förmågan på något vis. Sen kan man 

kunna väldigt många saker men man måste ändå kunna ha den förmågan. Det är 

nog både och, men det är ju mycket hur man är som människa också. Det ju 

givetvis viktigt med den pedagogiska utbildningen, då ser du det på ett annat sätt. 

Men man måste ändå ha det i sig för att riktigt kunna nå fram.” 

Pedagog 2 beskriver, precis som pedagog 1, att de har en kollegial samsyn på relationer på 

deras fritidshem. De är eniga om att alla elever är viktiga och att de finns där för alla eleverna, 

de vet vart dem har varandra och vad dem tycker. Hon beskriver hur hon till stor del tycker att 

alla på hennes verksamhet är ganska lika i sitt sätt att skapa relationer, och att det handlar om 

att anpassa sig lite efter just elever och hur man bemöter det. Hon svarar med att de arbetar 

relativt lika men att det också handlar om hur man är som person. 

Pedagog 3 säger precis som de två andra pedagogerna att det inte finns någon som inte arbetar 

aktivt med relationsskapande på hennes verksamhet. Hon lyfter hur hon är mer insatt i F-

klasserna då det är hennes ansvarsområde på fritidshemmet, medan några av hennes kollegor 

har hand om årskurs 1 och 2. Här beskriver hon rent konkret att de gör en skillnad i anpassning 

efter vilken åldersgrupp de har och vad för typ av barngrupp det är. Hon beskriver hur de alla 

arbetar aktivt, men att de arbetar på olika sätt när det kommer till att skapa relationer. På frågan 

om de har en kollegial samsyn på relationer och relationsskapande så svarar hon bestämt ett 

ja.  

4.4 Pedagogernas syn på upprätthållande av relationer 

 

Upprätthållande av 
relationer

Elevfokus Progression/utveckling
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Figur 2. Kategorier av pedagogernas syn på upprätthållande av relationer  

De intervjuade svarade på frågor kring hur de skapar relationer med elever samt vad 

pedagogerna använder för strategier. Vi frågade även de intervjuade hur de sedan gör för att 

upprätthålla dessa relationer med eleverna. Pedagog 1 refererar tillbaka till mallarna som de 

använder på hennes fritidshem, där de i sin undervisning utgår ifrån elevernas intressen och 

sen att de även lägger in elevernas behov i detta också. Hon beskriver hur de upprätthåller 

relationerna genom att de lyssnar på vad eleverna har att säga och att de sedan utvecklar 

verksamheten utifrån detta. Den som intervjuar ställer då en följdfråga kring att det finns de 

elever som inte syns eller hörs utan som tycker allt som sker i verksamheten är roligt. Frågan 

ställs då om det finns en risk att man någon gång tar vissa relationer för givet. Att man utgår 

ifrån att det som har fungerat tidigare också kommer att fungera nu. Pedagog 1 svarar då med 

att det är av ännu större betydelse att man upprätthåller det här med intressen och behov och 

att mallen där man berättar om sig själv blir viktigt då alla eleverna får möjlighet att komma 

till uttryck. Vid följdfrågan om det är så att man tar relationerna med de äldre eleverna mer för 

givet så instämmer pedagog 1. Där lyfter hon hur de äldre eleverna är mer självständiga och att 

det är lätt hänt att man tar relationerna för givet, trots att där sker en utveckling. 

När pedagog 2 blir frågad kring hur hon upprätthåller sina relationer ger hon svar om att det 

inte direkt finns ett uttalat sätt kring hur hon går tillväga. Hon beskriver hur det handlar om att 

man bryr sig om eleverna, att man är uppmärksam på om någon elev skulle vara ledsen och att 

man då frågar eleven om det är något speciellt. Har man då som pedagog en god relation med 

eleven kan eleven utifrån det känna att hen kan berätta. Vid detta tillfälle i intervjun lyfter 

pedagog 2 även begreppet progression och hur relationerna man skapar med eleverna i tidig 

ålder också består när dem blir äldre. Hon berättar hur de elever hon har haft sen dem gick i 

förskoleklass fortfarande kan komma och vilja prata med henne. Är det något som har hänt 

eller en av de äldre eleverna som har gjort något så upplever hon att hon fortfarande får gehör 

och att dem lyssnar på henne. Hon lyfter en jämförelse med äldre elever som hon inte har haft 

sedan de var små: 

”De barnen vi har haft sen dem var små kan jag ju fortfarande gå och prata med 

på, som kanske då går i sexan, alltså som har blivit så stora. Skulle det vara något 

så kan ju jag gå och prata med dem på ett sätt och jag vet att de lyssnar ju ändå 
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på mig. Men är det något barn som har flyttat hit senare till skolan och jag ska 

gå och prata med dem så har man ju inte alls, ja man har ju inte alls relationen 

och då är det mycket svårare. De lyssnar kanske inte på mig på det viset som jag 

känner att jag får med dem jag har relationerna med gör.” 

Hon avslutar sitt svar med att det handlar om att man som pedagog är observant på eleverna 

och man utifrån det upprätthåller relationerna. 

Pedagog 3 beskriver upprätthållandet av relationer som ett pågående arbete som ständigt 

utvecklas i takt med att eleverna gör det. 

”Ja men det är väl absolut ett pågående arbete för att barnen utvecklas ju hela 

tiden och ju mer man lär känna en människa, vare sig ett barn eller en vuxen, så 

ändras ju sig relationen hela tiden. Ju mer du lär känna ett barn, en person, så 

får du ju en helt annan upplevelse tillsammans med den. Så jag tycker ju att det 

är ett pågående arbete hela tiden, naturligtvis.” 

Pedagog 3 berättar även att allt eftersom eleverna utvecklas och blir mer trygga i sig själva kan 

hon som pedagog släppa mer på vissa saker. Hon menar att man upprätthåller fortfarande 

relationen och förklarar det som att relationen till eleven finns kvar men att man skapar en ny 

sorts relation.  

5. Analys  
I denna del kommer en analys att göras av resultatet utifrån studiens teoretiska perspektiv. Vi 

kommer med hjälp av resultatredovisningens huvudrubriker tolka och förstå resultatet med 

hjälp av de begrepp vi lyft fram i fenomenografin. Utfallsrummen i de olika frågorna kommer 

lyftas fram och analyseras i relation till våra egna tankar och erfarenheter. 

5.1 Pedagogers definition av begreppet relationell 
pedagogik 
När pedagogerna frågas kring hur de tolkar och förstår begreppet relationell pedagogik är de 

samstämmiga i utfallsrummet där begreppet relationer ses som det centrala. Samtliga 

informanter lyfter även hur viktigt de anser relationer vara och att skapa samt hålla fast vid 
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relationerna. Upplevelse och uppfattningar bakom relationsarbetet och dess betydelse ger sig 

till uttryck genom olika sekundära fenomen. Pedagog 1 upplever att gruppdynamiken och 

elevernas relation till varandra är viktigt. Pedagog 2 upplever att relationerna är viktiga för att 

hon ska kunna nå ut till eleverna. Det primära vi kan tyda i resultatet är att vi är olika som 

människor när det kommer till bland annat personligheter, kunskaper, erfarenheter och 

egenskaper samt hur vi skapar våra relationer vilket ger skillnader i utfallsrum. Även sekundära 

fenomen kring upplevelser eller uppfattningar i detta relationsarbete ger skillnader i utfallsrum. 

En skillnad som går att urskilja i utfallsrummen är hur pedagog 3 är den enda som inte hört 

begreppet relationell pedagogik i detta sammanhang men förståelsen, erfarenheter och 

upplevelser kring relationsarbete med elever kommer kontinuerligt till uttryck under 

intervjutillfället. Detta ger en samstämmighet i utfallsrummet med att pedagog 3 till viss del 

ändå förstår begreppet i praktiken men inte via en klar definition. 

När frågan om hur pedagoger tycker att begreppet relationell pedagog kommer till uttryck i 

läroplanen gavs olika utfallsrum sig till uttryck. Pedagog 1 gör konkreta kopplingar till 

läroplanen och citerar ett stycke ur kapitel 4. Utfallsrummet blir här att pedagog 1 förstår 

begreppet relationell pedagogik på den nivå där hon kan göra kopplingar till läroplanen, vilket 

skiljer sig åt i jämförelse med pedagog 2 och pedagog 3 som inte bekantat sig med detta 

begrepp under sin utbildning.  

5.2 Pedagogernas syn på skapande av relationer 
I resultatet kan vi se olika uppfattningar hos våra informanter i frågan vad som kännetecknar 

goda relationer mellan pedagoger och elev. Även om de är inne på samma spår så lyfter de 

olika begrepp vilket utifrån fenomenografin ger oss olika utfallsrum. Pedagogerna lyfte att det 

är viktigt att eleverna får känna tillit och förtroende men det lyftes även begrepp som 

personkemi och att det ska finnas en balans. 

 

Informanternas svar kring frågan om det finns en samsyn bland kollegorna hade lika utfallsrum. 

Vi kan se att samtliga informanter svarar ja på frågan om dem har samsyn kring att skapa 

relationer men att de gör på olika sätt eftersom de är olika som personer. Här blir det tydligt att 

samtliga informanter visar på olika uppfattningar om kategorin strategier för att skapa 

relationer. Att utfallsrummet skiljer sig åt eftersom vi är olika personer och att vi gör olika var 
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ett väntat svar. Även våra elever är olika och genom att vi har olika strategier för att skapa 

relationer finns det en chans att vi minskar risken att någon elev faller mellan stolarna. Med 

hjälp av våra olika strategier kan vi fånga fler elever i relationsarbetet. Samtidigt är det också 

viktigt att lyfta det som pedagog 2 menar nämligen att outbildad personal inte alltid besitter 

samma pedagogiska tänk. Detta kan göra att dem kan bli begränsade i sina strategier på grund 

av att de är obehöriga. Även om vissa personer har det i sig oavsett utbildning eller inte så är 

risken större att pedagoger inte fångar upp alla elever. Ett exempel på detta kan vara när deras 

strategi inte fungerar och de har svårt att anpassa sig till elevernas behov. Detta är också något 

som kan kopplas samman till informanternas svar om vilka faktorer som kan påverka 

relationsarbetet. Utfallsrummet i deras svar skiljer sig inte åt utan alla tre nämner barngruppens 

storlek som en avgörande faktor. Även här kan vi koppla ihop detta med problematiken kring 

att vissa pedagoger saknar kompetens för att hitta strategier för att skapa relationer med våra 

elever. Om vi har en större barngrupp samtidigt som vi har ett mindre antal personal som skapar 

relationer så blir det ett stort problem. Faktorer som påverkar relationsarbetet ligger då inte 

bara på de yttre faktorerna, utan det blir även en påverkan utifrån vilken personlighet 

personalen har kontra elevernas personligheter.  

5.4 Pedagogers syn på upprätthållande av relationer 
 
När det kommer till upprätthållande av relationer finner vi utfallsrum som går i linje med 

varandra när det kommer till pedagog 1 och 3 och deras koppling till elevers utveckling. Båda 

pedagogerna lyfter hur relationen ändras eller utvecklas i takt med att eleverna gör det. Pedagog 

1 lyfter hur den mall som används formar verksamheten genom att spegla elevers intressen och 

att den ständigt uppdateras för att fortsätta med detta syfte. Här uppträder det sekundära 

fenomenet genom att eleverna känner att de får gehör genom att verksamheten formas efter 

deras intressen. Detta är grunden till en upprätthållandet av en god relation. Pedagog 3 trycker 

på att upprätthållandet av relationer är ett ständigt pågående arbete som utvecklas tillsammans 

med eleverna. Ett sekundärt fenomen är att hon upplever eleverna vara mer trygga i sig själva 

i deras relation genom deras utveckling vilket leder till att hon släpper mer kontroll över deras 

relation, vilket är ett primärt fenomen. 
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Pedagog 2 skiljer sig något i detta utfallsrum då hon uttrycker att hon inte har en specifik 

strategi på hur relationer upprätthålls. Hennes upplevelse är att nyckeln till att upprätthålla en 

relation är genom att visa eleverna att man som pedagog bryr sig om dem och är engagerad i 

deras välmående. Ett sekundärt fenomen som leder till det primära, vilket är att eleverna öppnar 

upp sig. Här ger även pedagog 2 ett konkret exempel där hon tar upp olika situationer där detta 

fenomen utspelas. I de olika situationerna upplever hon kommunikationen och känslan av att 

nå fram till eleverna skiljer sig mellan de elever hon har en relation med och de elever hon inte 

har det med.  

Vi kan också se att utfallsrummen skiljer sig åt i hur informanterna upprätthåller sina relationer. 

Pedagog 1 refererar tydligt tillbaka till en praktisk övning som de gör i verksamheten vilket de 

övriga inte gör. De pratar mer allmänt om upprätthållande och pratar sig fram till olika exempel 

på hur de kan göra. Här upplevs det som att pedagog 2 och 3 säger det vi vill höra och inte ger 

några konkreta förslag på det de faktiskt gör i sin verksamhet. Detta kan ha att göra med att 

pedagog 1:s verksamhet gör aktiviteter som är direkt kopplade till att skapa relationer medan 

övriga två inte har något uttalat, men gör det i alla fall. Vi har också funderat på om skillnaden 

i deras svar kan bero på hur länge de varit i verksamheten. Vi upplever att pedagog 1 är mer 

medveten om hur hon arbetar med det på grund av att hon är ganska nyutexaminerad medan 

de övriga har arbetat en längre tid på fritidshemmet. De lyfter också att begreppet relationell 

pedagogik är nytt för dem och vi upplever att de har svårare att konkretisera det jämfört med 

pedagog 1.  

6. Diskussion 
I denna del kommer vi föra en djupare diskussion kring vårt resultat. Vi kommer sätta vårt 

resultat i relation till den forskning vi presenterat och lyfta fram likheter och skillnader mellan 

dessa. Dessutom kommer vi avsluta med att ge exempel på vidare forskning utifrån från vårt 

resultat. 

 

Syftet har varit att lyfta fram hur pedagoger förstår begreppet relationell pedagogik och vad 

som krävs för att skapa och upprätthålla goda relationer i fritidshemmet. Sammantaget av vårt 

resultat kan vi se att det skiljer sig en del på hur informanterna svarar beroende på hur länge de 

varit i verksamhet samtidigt som en del svar är lika. Vi ser även flera likheter i informanternas 
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svar i relation till vår tidigare forskning. En stor likhet vi ser som är genomgående i både 

informanternas svar och i den tidigare forskning som vi har presenterat är att förutsättningen 

för att pedagoger ska kunna skapa goda relationer med elever i fritidshemmet är att det finns 

en trygghet. En trygghet både hos individen själv och i elevgruppen vilket Jonsson (2018) lyfter 

men också som våra informanter har nämnt, tryggheten mellan pedagog och elev. I läroplanen 

kan vi läsa att skolan ska präglas av omsorg och omtanke om individen (Skolverket, 2019) 

vilket är något vi upplever blir tydligt här. Det finns en röd tråd i att tryggheten är en stor och 

avgörande faktor som både krävs för att både skapa och upprätthålla relationer. Vi ser också 

att pedagogerna lyfter en rad olika aspekter som krävs för att kunna skapa goda relationer med 

eleverna. Ett exempel på det är att visa intresse för eleverna och att engagera sig i dem. Även 

Aspelin (2018) skriver att avgörande aspekter för att skapa goda relationer bland annat är att 

visa uppmärksamhet. Den specifika barngruppen och barngruppens storlek är något våra 

informanter lyfter som en påverkan på hur relationer kan skapas. Ju större barngruppen är, 

desto svårare kan det vara att hinna med samtliga elever. Även Hjalmarsson (2013) skriver 

fram hur barngruppens storlek påverkar relationsarbetet. Han lyfter även andra faktorer, till 

exempel organisation vilket våra informanter också nämner och ger exempel på. Pedagog 2 

nämner bland annat att outbildad personal på sin avdelning som inte besitter samma 

pedagogiska tänk som övriga i kollegiet kan vara en anledning till att det inte finns en samsyn. 

Aspelin (2018) nämner även han att samsyn bland kollegiet är en avgörande faktor för 

relationsarbetet.  

 

Begreppet relationell pedagogik upplever samtliga informanter som något nytt men det är 

endast en av pedagogerna som konkret kan koppla det till läroplanen. Hon ger ett tydligt 

exempel därifrån hur hon tolkar in begreppet medan övriga endast pratar om det flyktigt. 

Aspelin och Johansson (2017) skriver fram hur relationell pedagogik är något som 

kännetecknas av den stora betydelse som tillmäts personliga möten. Relationer beskrivs också 

som något som inträffar innan lärande och kunskap utvecklas. Å ena sidan finns det en uttalad 

definition av begreppet relationell pedagogik på en akademisk nivå men vi ser inte att den 

används i praktiken. Begreppet har inte fått det genomslag ute i verksamheten som forskningen 

beskriver utan våra informanter lyfter i stället begrepp som relationsarbete och att skapa 

relationer. Definitionen av relationell pedagogik av Aspelin och Johansson (2017) är på ett 
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djupt, akademiskt plan och vi vill se att begreppet tas ut i verksamheterna eftersom vi anser att 

den ger oss en djupare kunskap och förståelse av relationer och vad relationell pedagogik 

faktiskt innebär för pedagoger i både skola och fritidshem. Då löper det större chans att 

relationer inte bara är något som ska skapas i förbifarten utan att de förankras som en del i 

verksamhetens aktiviteter.  

 

En skillnad som vi upplever är påtaglig är frågan om vems ansvar det är att skapa goda 

relationer. Å ena sidan lyfte våra informanter främst att det är pedagogens ansvar att anpassa 

sig till eleverna och att möta dem på deras nivå. Å andra sidan menar Aspelin (2011) att det 

inte endast är pedagogernas ansvar att skapa och upprätthålla en relation utan det måste finnas 

ett gemensamt intresse och att relationen skapas i interaktion mellan pedagog och elev. Vilket 

som är mer rätt eller inte kan vara upp till varje individ men det är viktigt att förstå att det finns 

en skild uppfattning, vilket också kan påverka hur relationerna mellan pedagog och elev 

utformas. En viktig aspekt som vi vill lyfta kring detta är att vi alla är mänskliga varelser och 

vi arbetar med mänskliga varelser vilket blir synligt även i verksamheten. Det är avgörande att 

vi i vår profession anpassar vårt relationsarbete så att det passar eleverna. Det ska inte vara 

elevernas ansvar att skapa goda relationer till sina pedagoger. Detta kan därför innebära att vi 

måste sätta vår egen personlighet åt sidan om det är vad som krävs för att kunna skapa en 

relation.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att det finns en klyfta mellan de nyutbildade pedagogerna och de 

som tagit examen tidigare. Pedagog 1 var den enda som kunde ge ett exempel på en aktivitet 

som var förankrad i läroplanen och där aktiviteten genomsyras av att pedagoger skapar 

relationer med sina elever. Vi drar slutsatsen att det finns många goda exempel på hur 

pedagoger kan göra för att skapa goda relationer med sina elever på fritidshemmet men att det 

inte är alla som har tydliga exempel i sin verksamhet på hur de faktiskt gör. Dessutom upplever 

vi att trots att samtliga informanter ser begreppet relationell pedagogik som relativt nytt, var 

det enklare för den nyexaminerade pedagogen att tydligt koppla det till läroplanen. Hur vidare 

det beror på vilken typ av utbildning pedagogerna har eller om det beror på att man som 

nyexaminerad är mer insatt i läroplanen eftersom det blir ens trygghet att luta sig mot tills man 
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har skaffat mer erfarenhet är en slutsats som är svår att ta utifrån tre informanter. Däremot är 

detta något vi har uppmärksamhet och som hade varit intressant att lyfta vidare. 

6.1 Anmärkningsvärt resultat 
I en av våra framskrivna forskningar skrev Sabol och Pianta (2012) om hur elevers anknytning 

till sina föräldrar speglar av sig på hur de skapar relationer med sina pedagoger. För de elever 

som inte har en god relation med sina föräldrar kan det ibland vara svårare att skapa relationer 

i skolan. Detta är något som ingen av våra informanter har lyft under våra intervjuer vilket gör 

oss förvånade. När vi har frågat om vilka faktorer som kan påverka hur relationer skapas har 

ingen av våra informanter nämnt hemförhållanden som något som påverkar relationsarbetet 

vilket vi tycker är anmärkningsvärt. De faktorer som nämndes var främst barngruppens storlek 

och andra verksamhetsområden, till exempel kökspersonalens krav under 

mellanmålssituationen. Däremot nämnde våra informanter ingenting om elevernas tidigare 

erfarenheter eller eventuell problematik med till exempel missbrukande föräldrar, 

fosterhemsplaceringar eller liknande. Å ena sidan kan det vara så att våra informanter inte 

reflekterar över denna bit eftersom det inte är något som eleverna själva kan hjälpa utan det är 

ett föräldraansvar. Samtidigt anser vi att det i många fall går att förstå elevernas beteende och 

deras sociala förmåga bättre beroende på hur de har det hemma. De elever som har frånvarande 

vårdnadshavare på olika sätt kan ibland ha ett annat behov av uppmärksamhet vilket gör att 

relationerna formas på ett visst sätt. För oss är detta en viktig faktor att ha kunskap om i vår 

kommande yrkesroll när det handlar om det relationella arbetet med våra elever på 

fritidshemmet. Att detta inte har lyfts upp från någon informant gör att vi anser det som ett 

anmärkningsvärt resultat. 

6.2 Metoddiskussion 
En vecka innan vi skulle genomföra vår första intervju valde vår första informant att hoppa av 

på grund av en oväntad arbetssituation som gjorde att hon inte hade tid att delta. I samråd med 

vår bedömande lärare valde vi att inte efterfråga en ny informant utan vi fortsatte att förbereda 

oss för de tre informanter som var kvar. Dagen innan vi skulle genomföra vår andra intervju 

fick vi reda på att en av informanterna blivit sjuk och tappat rösten och inte kan genomföra 

intervjun. Det var en pedagog med lång erfarenhet och eftersom en redan hade hoppat av kände 

vi att vi behövde försöka få med oss en till. Till slut fick vi tag på en pedagog som hade lång 
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erfarenhet. En av oss hade möjlighet att träffa informanten personligen för att kunna informera 

vad vår studie handlar om. Vi kunde sedan mejla ut samtyckesblanketten och våra 

intervjufrågor så att informanten kunde känna sig någorlunda förberedd trots 

omständigheterna. Vi ansåg att vi fick en värdig ersättare utifrån antal år i verksamheten men 

vi hade gärna haft en fjärde informant för att få en tydligare jämförelse i vårt resultat.   

 

Vi valde att skicka ut våra intervjufrågor innan vilket vi anser gav våra informanter tid att 

fundera och reflektera kring sina svar. Det fanns en risk att svaren blev inövade men samtidigt 

så ville vi inte riskera att våra informanter inte hade något att säga alls. Det hade inte gett oss 

något värdigt resultat att analysera och därför anser vi att vårt beslut om att skicka ut 

intervjufrågorna innan har gett oss möjligheten till djupare svar på våra frågor. Våra intervjuer 

valde vi att genomföra digitalt vilket vi anser inte alls påverkade vårt resultat negativt. En av 

oss hade fokus på informantens kroppsspråk medan den andra ställde frågor. Tack vare bra 

internet och uppkoppling hade vi inga problem med att någon blev utloggad eller att det 

hackade. Det fanns absolut en risk för det men i vårt fall så fungerade det bra och genom vår 

ljud- och videoinspelning kunde vi lätt transkribera materialet i efterhand.  

 

6.3 Slutsats  
Så om vi kopplar tillbaka till vår titel - vad är en god relation i fritidshemmet? Vi drar 

slutsatsen att en god relation i fritidshemmet skapas i en samstämmig interaktion mellan 

pedagog och elev. Goda relationer präglas av trygghet, tid och engagemang där eleverna kan 

känna tillit till sin pedagog. En god relation till sin pedagog på fritidshemmet kan vara 

avgörande för elevers trivsel och mående. Vi anser att relationer är en av de viktigaste 

byggstenarna för att våra elever ska utvecklas och ha en positiv känsla när de kommer till 

skolan. Tar ni er tid för era elever idag, kommer ni ha igen det längre fram. Det är så värt det! 

6.4 Vidare forskning 
Vi ser att vidare forskning inom relationell pedagogik är att undersöka om det är på grund av 

hur längesen det var man utbildade sig som påverkar hur relationell pedagogik förstås och 

förklaras i praktiken. Ett annat förslag på vidare forskning är att studera ett barnperspektiv när 

det handlar om relationer på fritidshemmet och undersöka vad relationer innebär för eleverna i 
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stället för pedagogerna. Den forskningen kan i så fall ställas i relation till de resultat vi har fått 

fram här för att se om barns och vuxna tankar om relationsarbete är i synk och vilka positiva 

och negativa sidor detta kan ge i ett relationsarbete. 
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8. Bilagor       

8.1 Missivbrev    

                                                                                                                   

Missivbrev  

Hej!  

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som läser vår sista termin på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi är i full gång med att skriva 

vårt examensarbete och har valt att fokusera på relationell pedagogik i fritidshemmet.  

  

Syfte med vår studie är att gå mer in på djupet kring hur begreppet relationell pedagogik 

beskrivs av lärare i fritidshem.  

Vi önskar därför att få genomföra intervjuer med just lärare i fritidshem på onsdagar i veckorna 

41–42.  Intervjuerna kommer genomföras digitalt med anledning av covid-19. Vi räknar med 

att intervjuerna tar cirka 30–45 minuter och vi kommer att spela in video- och ljudupptagning 

via zoom men endast ljudinspelningen används vid studie- och resultatredovisningen. 

  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det 

innebär att ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 

att användas till vårt examensarbete. Deltagandet är frivilligt och om du vill så kan du när som 

avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Du kommer självklart kunna ta del av arbetet när 

det är färdigt.  

 

Om du är intresserad av att delta i vår studie eller har fler frågor och funderingar så är ni 

välkomna att kontakta oss.  

Hoppas vi ses!   

Elin Wiklander                                                                                          Ida Johansson  

Elin.viklander0012@stud.hkr.se                                           Ida.johansson0044@stud.hkr.se  

Handledare 

Lisa Fransson lisa.fransson@hkr.se  
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8.2 Samtyckesblankett 
 
Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien:  

”Vad är en god relation? En kvalitativ studie om verksamma pedagogers syn på relationell 

pedagogik i fritidshemmet.” 

 

Jag har informerats skriftligt om studien och samtycker till mitt deltagande. 

Jag samtycker till att intervjun spelas in och används i studie- och redovisningssyfte.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och kan när som avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange orsak.  

 

 

 

___________________________ 

Underskrift 

 

___________________________  ___________________________ 

Namnförtydligande   Ort och datum 
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8.3 Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor  

Bakgrund 

Hur länge har du varit verksam pedagog inom fritidshemmet? 

 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? Har du haft tidigare arbetsplatser? I så 

fall; Hur många? 

 

Berätta/beskriv om verksamheten du arbetar på- årskurs, elevgrupp, elevsammansättning.  

 

Begreppet 

Vad tänker du på när du hör begreppet relationell pedagogik?  

 

Vad innebär begreppet relationell pedagogik för dig i din roll som pedagog i fritidshemmet?  

• Har du pedagoger på din avdelning som inte jobbar aktivt med att skapa relationer? 

• Har ni samsyn? Hur påverkar detta er verksamhet? 

Hur tycker du att begreppet relationell pedagogik beskrivs i läroplanen? 

 

Berördes begreppet relationell pedagogik under din grundlärarutbildning för arbete mot 

fritidshem? Om ja, på vilket sätt beskrevs detta i din utbildning?  

 

Praktiska erfarenheter 

Vad innebär en god relation mellan pedagog och elev i fritidshemmet för dig?  

Är det ditt ansvar att anpassa dig till eleverna när du skapar relationer eller finns risken att 

det blir konstlat då? 
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Vad använder du för strategier för att skapa goda relationer med eleverna på fritidshemmet?  

 

Hur upprätthåller du dina goda relationer med eleverna i fritidshemmet?  

Kan det bli så att man efter ett tag tar relationerna för givet?  

Vilka faktorer påverkar ditt relationsskapande?  

Påverkar storleken på barngruppen relationsarbetet, om ja- hur? Om nej- varför inte? 

• När “vinner” man det största förtroendet hos elever? 

Övrigt 

Har du något som du vill tillägga? Frågor eller funderingar.  

Hur upplevde du det att bli intervjuad?  

 

 

 

 

 

 

                             


