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Sammanfattning  

Syftet med studien har varit att undersöka lärare i fritidshems uppfattningar om 

betydelsen av goda relationer i arbetet tillsammans med eleverna på fritidshemmet, 

dels hur den kan bidra till förutsättningarna i undervisningen, dels om det finns 

några situationer som är mer gynnsamma för att skapa de goda relationerna. 

Analysen och bearbetningen av empirin och resultatet har genomförts med hjälp av 

fenomenografins teoretiska perspektiv samt ramfaktorteorin. Insamlandet av empiri 

skedde med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer. Fyra intervjuer har 

fullföljts med behöriga lärare i fritidshem från större skolor och i centralorten där 

de arbetar. Bakgrunden till vald studie grundar sig på artiklar, litteratur och tidigare 

forskning som är aktuell och specifik för fritidshemmet samt utifrån den 

obligatoriska skolan. Resultatet visar ett flertal tankar kring de goda relationerna 

mellan lärare i fritidshem och elev men även vilket inflytande dessa relationer har 

på fritidshemmet. Studien har genererat olika uppfattningar om de goda 

relationernas betydelse i fritidshem. Uppfattningarna handlar om tryggheten, om 

undervisningens innehåll, vilka möjligheter till att individanpassa undervisningen 

samt miljöns och strategiernas betydelse för de goda relationerna. Informanterna 
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belyser även möjliga utmaningar i skapandet av goda relationer och det som lyfts 

fram mest är att stora elevgrupper försvårar detta. 
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Abstract 

The purpose of the study is to investigate leisure teachers perceptions of the 

importance of good relationships with students at the leisure center, how it can 

contribute to the conditions in teaching, and whether there are any situations that 

are more favorable for creating good relationships. Analysis and processing of 

empirics and results have been carried out using the theoretical perspective of 

phenomenography and the framework factor theory. The collection of empirical 

data took place with the help of individual semi-structured interviews. Four 

interviews have been conducted with qualified leisure teachers from larger schools 

in the central towns where they work. The theoretical foundation of the study is 

based on the latest articles, literature and previous research around leisure centers 

and compulsory schools. The results show a different thoughts surrounding good 

relationships between leisure teachers and students in leisure centers, but also what 
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influence these relationships have on the leisure center. The study has generated 

different perceptions made about the importance of good relationships in leisure 

centers. These perceptions are about security, the content of the teaching, the 

opportunities to adapt teaching to the individual and the importance of the 

environment and strategies for good relations. The informants also highlight 

possible challenges in creating good relationships where one that stands out being 

that handling large groups of students make creating good relationships difficult. 
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1. Inledning 

Vi anser att arbetet i fritidshemmet präglas av de lärare i fritidshem, de elever och 

alla de relationer som ständigt finns närvarande i undervisningen. I Dahls (2014) 

studie Fritidspedagogers handlingsrepertoar - pedagogiskt arbete med barns olika 

relationer vill hon bland annat ta reda på hur lärare i fritidshem arbetar med och ser 

på elevernas relationer. Vidare menar Dahl att relationsarbetet mellan lärare i 

fritidshem och elev handlar om ömsesidig respekt. Genom olika arbetssätt får lärare 

i fritidshem möjlighet att få en uppfattning om elevers relationsarbete. Dessa 

arbetssätt kan vara att lärare i fritidshem är tillgängliga genom att “lyssna, skapa 

dialog, berömma och hålla löften” men även att visa “respekt, tolerans, empati och 

intresse för eleven” (Dahl 2014, sid 136). Almqvist (2011) belyser andra perspektiv 

i sin forskning, till exempel att elever utan någon samhörighet med andra under 

skoldagen kan få konsekvenser som påverkar hälsan negativt i framtiden, och att 

det därmed är viktigt att läraren i fritidshem jobbar för att alla ska känna en 

samhörighet.  

Skolverket (2018) menar att undervisningskvaliteten grundar sig i hur relationen 

mellan lärare och elev är. En relation som är god mellan lärare och elev innebär att 

arbetsförhållandena för både elev och lärare är mer fördelaktiga (Woolfolk & 

Karlberg 2015). Thornberg (2013, sid 103) skriver att positiva effekter av de goda 

relationerna mellan lärare-elev utmärks av “värme, närhet, tillit och stöd” medan 

relationer som inte är goda visar sig genom “maktkamp, avståndstagande och 

ständiga konflikter”.  

Detta är något som vi författare anser kan vara en stor källa till varför det är viktigt 

för lärare i fritidshem att jobba med just elevernas relationer och framför allt de 

goda relationerna samt visa att vi som vuxna finns där och att vi är nåbara för 

eleverna. I denna studie vill vi besvara vad goda relationer mellan lärare i fritidshem 

och elever kan ha för betydelse utifrån lärare i fritidshemmets perspektiv. Studien 

fokuserar på de situationer som skapar goda relationer. Finns det särskilt 

gynnsamma situationer för detta och vad kan de goda relationerna bidra med?  



 8 (61) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Vad är då en relation och hur kan den beskrivas? Enligt Aspelin & Persson (2011) 

kan relationen beskrivas på följande vis: “I sin enklaste bemärkelse betecknar 

relation en förbindelse mellan två individer. Det finns en ömsesidighet mellan de 

båda, den enes agerande återverkar på den andres och tvärtom. Relationen utgör en 

helhet; individernas tankar och känslor är delar av något större” (Aspelin & Persson 

2011, sid 95).  

Utifrån att det ständigt sker möten med eleverna kommer relationerna ha betydelse 

för hur eleverna upplever sig uppmärksammade och bekräftade samt att 

relationerna ligger till grund för hur lärare i fritidshem och elev samspelar. Detta 

gör att vi vill fördjupa oss i vilken betydelse relationer mellan lärare i fritidshem 

och elever har. 

 

1.1. Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva lärare i fritidshems perspektiv på den goda 

relationens (se förklaring av begreppet i avsnitt 2. Bakgrund) betydelse i arbetet 

tillsammans med eleverna på fritidshemmet.   

• Hur uppfattar lärare i fritidshem att den goda relationen kan bidra till 

pedagogernas och elevernas förutsättningar i undervisningen på 

fritidshemmet?  

• Vilka situationer i undervisningen på fritidshemmet är mer gynnsamma för 

att skapa goda relationer enligt lärare i fritidshem?  
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2. Bakgrund   

I denna del kommer vi att beskriva de centrala begrepp som används i denna studie 

samt introducera hur relationer nämns i styrdokumenten. Därefter kommer vi i 

bakgrundskapitlet att fördjupa oss i hur relationer nämns i litteratur, artiklar och 

tidigare forskning både specifikt på fritidshem, men även i generella termer inom 

skolan. Vi har valt att fokusera på det som är relevant för fritidshemmet men har 

även funnit relevant forskning, artiklar och litteratur som är har gjorts utifrån den 

obligatoriska skolans perspektiv och har därför valt att nämna några av dem. 

Mängden forskning i ämnet som är riktad mot just fritidshemmet är mindre än den 

som är riktad mot den obligatoriska skolan. 

 

2.1. Centrala begrepp 

För att göra vissa uttryck och begrepp tydligare kommer vi nedan att beskriva vad 

respektive begrepp innebär i denna studie. 

 

2.1.1. Relationer 

I arbetet används både begreppet goda relationer och relationer på olika sätt. I de 

allra flesta fall syftar vi på de goda relationerna. Ibland används de dock mer 

allmänt för att förklara hur en relation kan skapas.  

 

2.1.1.2. Goda Relationer  

I den här studien används begreppet “goda relationer”. Vi vill förklara detta begrepp 

genom att hänvisa till Aspelin (2018) och Woolfolk & Karlberg (2015) skriver och 

hur de benämner goda relationer.  

En god relation innebär rimligtvis att individerna upplever att de på en högre nivå 

är sammankopplade med varandra (Aspelin 2018) samt att en relation som är god 

mellan lärare och elev medför att arbetsförhållandena för både elev och lärare är 

mer fördelaktiga (Woolfolk & Karlberg 2015). 
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2.1.2. Lärare i fritidshem 

Då det i de texter vi läst skiftar vilket begrepp som används för de utbildade som 

arbetar i fritidshemmet har vi valt att genomgående använda begreppet lärare i 

fritidshem, förutom i de avsnitt där vi visar på vad som är skrivet generellt sett om 

skolan. Där benämns personalen som lärare. 

 

2.1.3. Elev 

Vi har här valt att använda begreppet elev genomgående i studien när vi syftar på 

barnen i de texter som används till detta arbete.  Detta grundar sig i att det även på 

fritidshemmet bedrivs undervisning samt att barnen är elever under sin vistelsetid 

på fritidshemmet. 

 

2.2. Styrdokumenten  

De allmänna råden för fritidshemmet menar att fritidshemmets pedagogik utgår från 

de grupprelaterade arbetssätten där relationen är ett viktigt redskap mellan 

pedagogerna och eleverna. Vidare går det att läsa att även välutbildad samt erfaren 

personal skapar förutsättningar för de goda samspelen och relationerna i 

fritidshemmets elevgrupper (Skolverket 2014). Fritidshemmet ska dessutom bidra 

till mångsidiga kontakter och social samhörighet (SFS 2010:800, kap 14 §2). 

Skolverket (2014) skriver i de allmänna råden för fritidshemmet att en för stor grupp 

riskerar att påverka tillfredsställelsen av elevernas behov av nära relationer, 

trygghet samt säkerhet negativt. I Läroplanens första kapitel står det att “skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära” (Skolverket 2019, sid 9). Vidare finns målet om att eleverna ska kunna 

samspela i mötet med andra människor (Skolverket 2019). Om elevgrupperna är 

stora och att det dessutom finns lite personal innebär det att förutsättningarna för 

dialog blir sämre och att det tenderar till att leda till en envägskommunikation där 

personalen säger vad eleverna “ska göra och inte göra” (Skolverket 2014, sid 25). 
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Men det innebär även att det blir svårare att bilda sig en uppfattning om och 

handskas med de olika relationer som finns i gruppen (Skolverket 2014). I 

kommentarmaterialet till det fjärde kapitlet i LGR11 står det att det behövs ges 

förutsättningar för att öva på att just skapa relationer i de olika konstellationer som 

uppstår under en fritidshemsdag (Skolverket 2016). Vikten av relationerna mellan 

personalen och eleverna, samt att fritidshemmets personal är aktiva och ser värdet 

i sitt uppdrag, är också betydelsefullt. Dessutom är vikten av att se och bekräfta 

varje elev en faktor som påverkar att fritidshemmets pedagogiska visioner kan bli 

verklighet (Skolverket 2014). 

 

2.3. Litteratur- och forskningsöversikt utifrån ett 
fritidshemsperspektiv 

 2.3.1. Social kompetens och relationell pedagogisk förmåga 

Att kunna möta elever i olika sammanhang, läsa av situationen och anpassa sitt 

handlande är en del av det som benämns social kompetens enligt Lago & Elvstrand 

(2021). Den relationella pedagogiska förmågan ligger nära till hands då det innebär 

att en lärare kan agera korrekt i en given situation eftersom hen kan läsa av vad det 

är som sker i specifika situationer. För att kunna skapa relationer med eleverna anser 

Elvstrand & Lago (2021) att en kombination av tre olika sociala kompetenser är 

fördelaktigt. De beskriver dessa sociala kompetenser på följande vis; den 

kommunikativa förmågan innebär hur läraren kommunicerar, både verbal och icke-

verbal, differentieringskompetensen innebär att balansera relationerna mellan 

närhet och distans samt den socioemotionella kompetensen som innebär en 

lyhördhet inför elevernas signaler, dels att kunna främja positiva känslor dels att 

hantera de negativa känslorna hos eleverna. Utifrån detta kan sägas att relationerna 

mellan lärare i fritidshem och elev bygger på en balansakt mellan “närhet och 

distans och mellan personligt och professionellt” (Lago & Elvstrand 2021, sid 68) 
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2.3.2. Skapandet av relationer 

Skapandet av relationer och identiteter tar upp en betydande del av elevernas 

vardag, både i skolan och på fritiden, skriver Ihrskog (2011). Hon menar att genom 

de elevgrupper som finns prövas elevernas sociala kompetens på olika vis och 

därmed också deras relationsskapande med andra. Relationerna mellan lärare och 

elev påverkas även av det sociala klimat som råder på den aktuella skolan, menar 

Lago och Elvstrand (2021). Varje lärare i fritidshemmet måste skapa en relation till 

varje elev i gruppen, vilket ger varje elev en förutsättning att känna tillhörighet 

genom att bli sedd och bekräftad av de vuxna på fritidshemmet. Detta innebär att 

skapandet av relationer har en central plats för de som arbetar i fritidshemmets 

verksamhet (Ihrskog 2011). Lago & Elvstrand (2021) menar att det är viktigt att 

lärare i fritidshem kan skapa goda sociala relationer. Detta innebär bland annat att 

lyfta sådana frågor som känns viktiga för eleverna. Att även samtalsklimatet är 

inbjudande ligger också till grund för skapandet av sociala relationer.  

Ihrskog (2011) undrar hur eleverna ska lära sig bli trygga, empatiska och 

demokratiska men även hur de ska lära sig om allas lika värde och vad jämlikhet är 

om läraren i fritidshem inte skapar nära relationer med dem. Dessutom behöver 

lärarna i fritidshemmet vara delaktiga i undervisningen utifrån ett relationellt 

perspektiv för att lära eleverna vad som behövs för att skapa och bevara de olika 

relationerna. Det är lärare i fritidshems ansvar att skapa relationer dels mellan sig 

och eleven, dels ge eleven förutsättningar för relationsskapande eleverna emellan. 

Relationerna är av vikt då det är en grund till att skapa förutsättningar för ett 

deltagande ute i samhällslivet. Därför är det viktigt att lärare i fritidshem är 

medvetna om elevernas “behov av tillhörighet och gemenskap” (Ihrskog 2011, sid 

93).  

I artikeln Fritidshemmet - ett gränsland i utbildningslandskapet skriver Ludvigsson 

& Falkner (2019) om hur lärare i fritidshem skapar förståelsen för sitt läraruppdrag. 

Där går det att läsa vad de gör och inte gör och bland annat nämns begreppet 

relationsskapa. De menar att relationsskapare är att vara närvarande och tillgänglig 

som lärare i fritidshem samt att det är viktigt att elever och lärare i fritidshem lär 

känna varandra.  
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Enligt Dahls (2014) studie Fritidspedagogers handlingsrepertoar - pedagogiskt 

arbete med barns olika relationer finns det olika faktorer som spelar in för att skapa 

förtroendefulla relationer mellan lärare i fritidshem och elev. Dels handlar det om 

arbetsmetod, dels om de egenskaper som läraren i fritidshemmet har. Dahl nämner 

även att det finns flera metoder för att skapa relationer mellan lärare i fritidshem 

och elev. Dessa metoder är uppdelade i fyra delar, konstruera miljöer och aktiviteter 

för barn, att vara nära, övervaka barn samt korrigera och träna barn. Dahl (2014) 

förklarar metoderna på följande vis: att konstruera miljöer och aktiviteter för barn 

handlar om vilket utrymme och vilka aktiviteter som erbjuds samt hur närvarande 

lärarna i fritidshemmets är men även deras aktiva tillsyn över aktiviteterna och att 

de ger eleverna det stöd som gynnar deras relationsskapande både i stora och små 

grupper. Andra delen, att vara nära, detta innebär hur lärarna i fritidshem använder 

en samtalsstrategi som grundar sig i engagemang och känsla. Lärarna i fritidshem 

ska vara tillgänglig, både fysiskt och känslomässig. Detta kan vara ett sätt att vinna 

elevernas förtroende. Den tredje delen handlar om att övervaka barn, med det 

menas de regler som finns för att stödja de goda relationerna samtidigt som lärare i 

fritidshem vill förhindra att de ofördelaktiga relationerna i och med att de strävar 

efter positiva och kvalitativa relationer. Denna del kan även begränsa eleverna i och 

med att det finns regler som begränsar deltagandet för eleverna. Den fjärde och sista 

delen är korrigera och träna barn, vilket innebär att elever kan vara i behov av 

handledning av sina lärare i fritidshem i sammanhang där samspel eventuellt inte 

fungerar. Syftet med dessa metoder är att stödja eleverna att bli bättre samt att kunna 

handskas med att skapa goda relationer i kommande tider (Dahl 2014).  

Dahl (2014) menar att lyhördhet för elevernas olika intressen är en utgångspunkt 

för att underlätta mötet mellan lärare i fritidshem och elev. Om samtalen med 

eleverna kan vara knutet till detta kan förtroendet börja byggas, men det betyder 

inte per automatik att det byggs enbart genom samtal. Det behövs fler parametrar 

för att skapa detta och de verkar som om tid, samtal samt följsamhet är av stor 

betydelse. Det är även viktigt att löften hålls samt att lärare i fritidshem lyssnar och 

är nåbara. Dahl menar att nåbarheten visar på att lärare i fritidshem är närvarande 

samt tillgänglig för elevers behov. När det gäller dialogen är lyssnandet viktigt 

eftersom det kan gynna och vårda relationerna, vilket är ett led i att närma sig 
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eleven. Vissa samtal handlar bara om aktiviteten medan andra leder in på 

relationerna. Vid exempelvis skapande aktiviteter kan själva aktiviteten vara 

gynnsam för att skapa dialog som kan stödja relationerna mellan lärare i fritidshem 

och elev. Vidare går det att läsa att det även gäller för läraren i fritidshem att vara 

lyhörd för de knappt märkbara uttrycken som elever har. Dessa små signaler kan 

vara en markering av att eleven vill anförtro sig till läraren i fritidshemmet. 

Grundläggande för detta är att läraren i fritidshemmet känner eleverna väl för att 

kunna se och märka när dessa små signaler sänds ut.  

 

2.3.3. Förutsättningar och möjliga hinder för relationsskapandet 

Dahl (2014) anser att de allt större barngrupperna medför att antalet lärare i 

fritidshem i förhållandet till antalet barn blir färre, vilket kan bli ett problem. Det 

innebär också att lärare i fritidshem inte lär känna alla eleverna (Dahl 2014). Detta 

är något som även Andishmand (2017) skriver i sin avhandling Fritidshem eller 

servicehem? Där går att läsa att de stora grupperna är negativa för relationerna 

mellan lärare i fritidshem och elev samt att relationerna riskerar att bli “ytliga och 

flyktiga” (Andishmand 2017, sid 212). Hon poängterar även att miljön kan bidra 

till relationsskapande, vilket beror på vilka förutsättningar det finns på 

fritidshemmet. Även Saar (2014) håller med om detta. Dessutom menar han att om 

lärare i fritidshem är delaktiga i aktiviteterna bland eleverna kan de skapa en 

harmonisk värld tillsammans, vilket han nämner i sin artikel Towards a new 

Pedagogy in the after-school setting.  

I studien Socialt lärande på fritidshemmet av Jonsson (2021) lyfter hon att eleverna 

behöver känna trygghet i både fritidshemmets rutiner och i relationerna till de lärare 

i fritidshem som arbetar där. Hon skriver även att lärarna i fritidshem framhåller 

sina egna relationer till eleverna som något fördelaktigt när det gäller främjandet av 

trygghet, empati, kommunikation och ansvar. Även den tid som de har till varje 

enskild elev är viktig för både den nära relationen och för elevens trygghet. 

Dessutom menar lärarna i fritidshem att de är en förebild för eleverna i deras sociala 

lärande men även att den ömsesidiga tilliten är väsentlig. 
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2.3.4. Omsorgsperspektivet på relationerna 

Ytterligare en viktig aspekt i relationen mellan lärare i fritidshem och elev är den 

delen som innebär omsorg. Dessa omsorgspraktiker kan vara att trösta en elev som 

är ledsen, hjälpa en elev att få på sig rätt kläder vid utevistelse eller bara finnas där 

för att lyssna på vad eleven har att berätta. Men det gäller även att kombinera 

omsorg med pedagogik. Den pedagogiska omsorgen kan beskrivas som att den 

baseras på “etiska ideal samtidigt som det finns utrymme att möta eleven som 

person” (Lago & Elvstrand (2021, sid 77). 

 

2.4. Litteratur- och forskningsöversikt utifrån ett 
generellt skolperspektiv 

2.4.1. Möjliga effekter av relationsskapandet 

I artikeln Teacher-student relationship which promote resilience at school menar 

Johnson (2008) att en god relation mellan lärare och elever gör skillnad och främjar 

elevernas lärande och hälsa. Utifrån elevernas perspektiv anser de att lärare kan 

göra skillnad för deras liv på djupet och i ett socialt sammanhang genom att 

exempelvis lyssna på sina elever, möta deras relationella nöd, involvera eleverna 

som medmänniskor och förstå elevernas perspektiv. 

Det finns många positiva faktorer med relationerna i skolan, men om en elev inte 

har en samhörighet eller positiv relation med någon kan det få andra följder menar 

Almqvist (2011). I hennes studie går det att läsa att det senare i vuxenlivet kan få 

konsekvenser om barn inte hittar eller ingår i en samhörighet med någon under 

skoldagen. Konsekvenserna som kan uppstå är till exempel psykiska problem och 

beteendestörningar. Hon belyser också att det är viktigt att lärare i skolan är 

vaksamma för att kunna förhindra utstötthet hos eleverna för att på så sätt minimera 

risken för psykiska och fysiska komplikationer i framtiden.  

Thornberg (2013, sid 103) skriver att “arbetet med att försöka utveckla positiva och 

stödjande relationer till elever har ett starkt stöd av den samlade forskningen”. Han 
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skriver även att många studier visar att de goda relationerna mellan lärare och elev 

innebär att eleverna uppvisar ett mer positivt socialt beteende i skolan. 

Det anses vara tidskrävande för lärarna att skapa en undervisningsrelation till 

eleverna anser Ljungblad (2016). Detta skriver hon i sin forskning om relationer i 

matematikundervisningen. Hon skriver vidare att när väl denna relation vuxit fram 

utgör den en grundsten för lärarens och elevens gemensamma arbete. Dessutom är 

relationsskapandet ett dubbelt ansvar för lärarna; dels är de pedagogiskt ansvariga 

för den undervisning eleverna ska få, och dels är läraren ansvarig för relationerna 

med eleverna och bär därmed ett ansvar för kvaliteten i dessa relationer. Aspelin 

(2016) menar i sin artikel Om den pedagogiska relationens gränser - 

relationskompetens i gränslandet mellan närhet och distans att relationerna mellan 

lärare och elev är av det pedagogiska slaget och att den har som syfte att inspirera, 

förändra samt att få eleverna att växa.  

 

2.4.2. Lärarens betydelse 

Vygotskij (1978) talade om den proximala utvecklingszonen där människor 

utvecklas hela tiden, dock omformas det bara när människor anammar nya 

erfarenheter. Lärare ska tillåta eleverna att ställas inför sina behov och prövningar, 

vilka eleven kan hantera genom att kämpa eller få hjälp av en kompis eller lärare 

som har mer erfarenhet i det aktuella tillfället. Detta för att på så sätt kunna pröva 

sin kompetens (Vygotskij, 1978). Att lärarens förmåga att ställa höga, men 

samtidigt rimliga, förväntningar på elevernas prestationer och sociala beteende är 

viktiga delar för kvaliteten i relationen mellan lärare och elev menar Aspelin (2018). 

Han menar vidare att det även finns andra viktiga aspekter när det gäller kvaliteten 

i relationen mellan just lärare och elev. Dessa kan vara regler, rutiner och aktiviteter 

som bidrar till känslan av gemenskap för eleverna, men även ger en känsla av 

kontinuitet. Samtidigt är det viktigt att eleverna får kunskap om sociala och 

emotionella färdigheter som läraren vägleder dem i. Öhman (2016) skriver att 

läraren har en betydelsefull roll för att gynna relationsskapande mellan lärare och 

elever.  
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Det är värt att satsa på de “goda relationerna mellan lärare och elev” menar Drugli 

(2014, sid 72). Även sådant som “respekt, tolerans, empati och intresse för eleven” 

(Drugli 2014, sid 69) är fördelaktiga för elevernas lärande. Vidare skriver hon att 

de goda relationerna mellan lärare och elev underlättar elevernas sociala utbyte på 

både kort och lång sikt. 

 

2.4.3. Strategier för relationsskapande 

Det finns olika strategier för relationsarbete skriver Wedin (2010). Även Dahl 

(2014) har liknande tankar i den tidigare nämnda studien om fritidspedagogers 

handlingsrepertoar (se avsnitt 2.3.2.). Wedin (2010) introducerar och förklarar sina 

strategier i åtta olika delar: att använda allmänt småprat, att vara en person och 

inte inta en roll, att skämta, att lyssna, att vara lyhörd, att bry sig om, att hålla 

löften samt att anpassa bemötande efter ålder. 

Wedin (2010) förklarar dessa strategier på följande vis, genom att använda allmänt 

småprat i vardagligt tal med eleverna, exempelvis att läraren frågar eleverna hur 

deras helg har varit, kommenterar deras klädsel eller en specifik sak som eleven har 

på sig. Att visa intresse för elevernas liv är en del i relationsskapandet med eleverna. 

Att vara en person och inte inta en roll; det är viktigt att läraren är trygg och har 

hittat sin lärarroll. Dessutom är det fördelaktigt för relationsskapandet att läraren är 

trevlig gentemot sina elever och bjuda på sig själv för att vinna deras förtroende. 

Att skämta kan lätta upp stämningen bland eleverna. Eleverna visar påverkan med 

ett skratt och leende, samt att det även kan skapa intresse hos eleverna. Att lyssna 

seriöst på eleverna, vilket kan leda till att goda relationer utvecklas. Oftast är det 

skolrelaterat men det kan även handla om en elev som är missnöjd med lektionen, 

vilket gör att läraren kan be eleven stanna för att kunna samtala om vad som gjort 

eleven missnöjd. Anledningarna till missnöjet kan vara relaterat till skolan, hemmet 

eller kopplat till kamrater. Att vara lyhörd genom att visa respekt gentemot eleverna 

samt att läraren tar dem på allvar om det är något eleverna är missnöjda med. Även 

detta är ett sätt för pedagogen att få respekt från eleverna. Att bry sig om är att visa 

omtanke för eleverna, vilket är en strategi där man nyttjar och förbättra sin egen 

personlighet. När en elev till exempel fryser om händerna så erbjuder läraren sina 
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egna handskar. Att hålla löften innebär att löften är till för att hållas, och om man 

inte kan hålla sitt löfte så får man förklara varför och därigenom vara en förebild 

för eleverna. Att anpassa bemötande efter ålder, med detta menas att läraren i vissa 

situationer behöver läsa av vem hen pratar med och anpassa sin kommunikation 

därefter.  

Lilja (2013) belyser i sin avhandling Förtroendefulla relationer mellan lärare och 

elev om hur läraren bryr sig om sina elever och hur eleverna blir uppmärksammade 

på varierande sätt och i olika situationer. Lilja menar att det oftast är läraren som 

tar första steget att validera relationen till eleven och gruppen. Dessutom menar hon 

att lärarna bryr sig om sina elevers välbefinnande och inte bara strävar mot 

kunskapskraven. Hon benämner att relationerna utgår från fyra olika delar om hur 

lärarna bryr sig om eleverna ”genom att se eleverna som en i gruppen, genom att 

pyssla om eleven, genom att visa tro på elevens förmåga och vilja och genom att ge 

eleven möjligheter att lyckas” (Lilja, 2013, sid 103). Det går också att läsa att möten 

mellan läraren och eleven förstärker relationen, förtroende fördjupas och valideras. 

Genom att lärarna lyssnar på sina elever på ett tillitsfullt sätt lär de även känna sina 

elever bättre och det ger lärarna bättre förutsättningar att se elevernas möjligheter 

till att lära och utvecklas. Relationen kan även prövas när lärare och elev inte strävar 

mot samma målsättning eller tappar motivationen. Detta kan innebära att eleverna 

prövar sina lärare och att de då utmanar dennes formella makt och ändå är det 

lärarens skyldighet och ansvar att sätta gränser för makten för elevernas bästa och 

detta kan leda till en möjlighet till lärande (Lilja 2013).  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I denna del introducerar vi den teoretiska utgångspunkt som vi har valt till vår 

studie. Vi har valt att ha fenomenografin som utgångspunkt för att, som Dahlgren 

& Johansson (2019) skriver, kunna beskriva och analysera människors tankar om 

olika fenomen i omvärlden. Vi kommer även använda oss av ramfaktorteorin för 

att kunna förklara de utmaningar som ramfaktorerna ger. 
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3.1. Fenomenografi  

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som undersöker data från enskilda 

individer genom semistrukturerade intervjuer. Dahlgren & Johansson (2019) menar 

att teorin granskar människors tankar om olika fenomen eller hur företeelser 

uppfattas av människor. Detta innebär att det inte är fenomenet som ska undersökas 

utan vad som uppfattas som ett fenomen. I fenomenografin är begreppen 

uppfattning och utfallsrum viktiga. "Utgångspunkten för fenomenografin är för det 

första att människor uppfattar företeelser i den omgivande världen på olika sätt, och 

för det andra att det finns ett begränsat antal sätt på vilka dessa företeelser kan 

uppfattas. En uppfattning är således ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara 

något" (Dahlgren & Johansson 2019, sid 179). Genom att intervjua olika individer 

kommer det dessutom att uppstå olika uppfattningar om samma företeelse. Dessa 

olika svar om samma företeelse benämns som utfallsrummet. Dock kan vi aldrig 

vara säkra på att intervjuerna ger svar på alla tänkbara uppfattningar om fenomenet 

som är syftet att undersöka.  

Fenomenografi efterlyser även det som gynnar en fördjupad uppfattning, både av 

den mänskliga inlärningen och resultatet av inlärningen. De hävdar att det enklaste 

sättet att konstruera en fenomenografisk granskning är att utforma frågorna så 

konkret som möjligt. Fenomenografiska intervjuer som är semistrukturerade och 

tematiska kan guida informanten med några antal frågor som har koppling till de 

fenomen man vill fokusera på och det är viktigt att man får ett så omfattande och 

detaljerat svar som möjligt. Probing är hjälp för att fördjupa sig och utöka en 

samtalsintervju där man kan ställa uppföljande frågor som till exempel “”Hur menar 

du” eller “Kan du utveckla ditt svar lite mer”” (Dahlgren & Johansson 2019, sid 

183). Även den icke-verbala probingen är användbar menar Dahlgren & Johansson 

(2019). Då handlar det mer om att intervjuaren kan nicka och humma lite. På så vis 

visar intervjuaren att hen är beredd på en fortsättning. Det är alltid viktigt att den 

som intervjuar visar intresse för det som informanten säger.   
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3.1.1. Fenomenografins sju analyssteg 

Fenomenografins analysmetod utgår från ett antal olika steg som ligger till grund 

för hur resultatet sedan presenteras i olika utfallsrum. De sju steg vi har utgått från 

är de som Dahlgren och Johansson (2019) nämner och de består i stora drag av 

följande:  

Steg 1: Att bekanta sig med materialet; innebär att intervjuerna är transkriberade 

samt att studiens författare läser in sig på detta material.  

Steg 2: Kondensation, att finna de mest betydelsefulla uppfattningarna i 

intervjuerna; här börjar analysen av det empiriska materialet där forskaren skiljer 

ut de mest signifikanta uttalandena samt att markera dessa.  

Steg 3: Jämförelse, att ta fram likheter och skillnader i informanternas svar; här 

börjar jämförelsen av de markerade uttalandena. 

Steg 4: Gruppering, att dela in de olika uppfattningarna i olika kategorier innebär 

att de olika passagerna som klipps ut eller markerats ska bilda olika kategorier 

(grupper). 

Steg 5: Artikulera kategorierna, att få fram kärnan i de olika kategorierna; i detta 

steg innebär att fokusera på likheterna och se på vilket sätt uppfattningarna kan höra 

ihop. 

Steg 6: Namnge kategorierna; vid det här laget är kategorierna (utfallsrummen) 

klara och rubrikerna ska berätta vad avsnittet handlar om. 

Steg 7: Kontrastiv fas; detta innebär att kategorierna granskas för att se att de olika 

uppfattningarna(uttalandena) inte passar i flera utfallsrum. 

Enligt Dahlgren & Johansson (2019) kan steg fyra och fem behöva upprepas för att 

kategorierna ska sätta sig. Detta för att de är vanligt att det blir fler kategorier i 

början än vad som kan behövas. Det handlar om hur stor variationen kan vara 

mellan uppfattningarna men ändå ses som likheter. 

 

3.1.2. Primära och sekundära fenomen i fenomenografin 

Inom fenomenografin talas det om primära och sekundära fenomen. Det primära 

fenomenet anser Uljens (1989) vara begränsat i en viss mening, att forskaren är 
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nyfiken på att utforska ett särskilt fenomen. Det kan vara ett föremål, en text eller 

en bild. Det kan beskrivas genom att fenomenet inte förändras men att 

uppfattningarna om fenomenet uppfattas olika, exempelvis en text är lika för alla 

men uppfattas på olika vis. Det sekundära fenomenet, Uljens menar att det är ett 

fenomen som forskarna vill utforska om människors synsätt i koppling till ett 

fenomen, det vill säga en uppfattning om ett fenomen. Det kan förklaras genom att 

fenomenet grundar sig i någon form av social verklighet och som påverkas av 

individens egna erfarenheter, det gör att innebörden av fenomenet skiftar “från 

individ till individ” (Uljens 1989, sid 32) 

Med anledning av att vi har uppfattningar som utgångspunkt i vår studie utgår vi 

från det sekundära fenomenet, då vi vill efterforska lärare i fritidshems perspektiv 

på de goda relationerna med eleverna. Trots att vi huvudsakligen utgår från det 

sekundära fenomenet är det dock vi som forskare som uppfattar människors 

tolkning (Uljens, 1989).  

 

3.2. Ramfaktorteorin 

Ramar inom ramfaktorteorin är de faktorer som begränsar själva 

undervisningsprocessen och som varken läraren eller eleven kan kontrollera 

(Lundgren, 1989). Enligt Lundgren delas ramfaktorerna in i tre delar: den fysiska, 

den organisatoriska och den konstitutionella. De fysiska ramarna inkluderar 

exempelvis läromedel och återstående skolmaterial. De organisatoriska ramarna 

inkluderar bland annat personal, tid och gruppstorlek samt att de konstitutionella 

ramarna inkluderar såsom styrdokument och läroplan. 

Med hjälp av Lundgrens (1989) ramfaktorteori använder vi ett bredare urval av 

metoder för att analysera vår forskning, vilket hjälper till att kontrollera 

ackumulerad kunskap. Med stöd av ramfaktorer kommer de ramfaktorteoretiska 

utmaningar som lärare i fritidshem upplever i skapandet av goda relationer 

förtydligas.  
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4. Metod  

Den vetenskapliga metod som har använts i denna studie är individuella 

semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun innebär att 

intervjufrågorna i intervjuguiden inte behöver ställas i en särskild ordning utan att 

frågornas ordning anpassas utifrån det som informanterna berättar (Denscombe 

2018). I detta avsnitt redogör vi för motivering av metodval, urval, genomförande, 

etiska ställningstagande och beskrivning av analys.   

 

4.1. Motivering av metodval 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att vi hade specifika 

frågor som vi ville få besvarade. Det var dock inte viktigt att få dem besvarade i en 

viss ordning, vilket gjorde att vi var flexibla i intervjusituationerna. Dessutom gav 

de semistrukturerade intervjuerna informanterna möjlighet att utveckla sina svar 

samt att de kunde svara mer utförligt på de frågor som intervjuaren ställde. Det är 

något som även Denscombe (2018) menar är centralt för denna typ av intervju. 

Även om den semistrukturerade intervjuformen till viss del var strukturerad så 

fanns det inga svarsalternativ, utan informanterna formulerade svaren själva. Dessa 

svar visade hur frågorna hade tolkats av informanterna, vilket även Christoffersen 

& Johannessen (2015) belyser. 

Vi valde att en av oss forskare intervjuade informanterna ansikte mot ansikte. Detta 

ställer vissa krav på oss som forskare: det var viktigt för oss att tänka på att hur vi 

genomförde intervjun för att vi skulle få så utförliga svar som möjligt samt hur 

produktivt det blev i relation med forskningens syfte. Det krävdes koncentration, 

uppmärksamhet, lyhördhet samt att det tilläts bli tyst ibland, men att samtidigt ha 

fingertoppskänsla för när det var dags att hjälpa intervjun att komma vidare. Det 

gällde även att kunna följa upp det som sades för att ställa de frågor som behövdes 

för att få ett mer fördjupat resonemang kring frågorna. Vidare vad det bra att den 

som intervjuade kontrollerade att hen hade förstått vad informanten verkligen hade 

sagt, vilket gjorde att informanten hade möjlighet att bekräfta eller korrigera och 
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lägga till det den redan hade sagt. Det viktigaste av allt var att inte vara dömande 

under intervjutillfället, utan förhålla sig neutral och respektera informanternas 

åsikter och rättighet att välja vad hen ville berätta och inte berätta. Detta är något 

som Denscombe (2018) anser vara av vikt vid intervjutillfället.  

 

4.2. Urval 

Enligt Christoffersen & Johannessen (2015) är det viktigt att bestämma vilken 

målgrupp som ska ingå i studien samt bestämma på vilket vis det ska ske. Vårt urval 

gjordes utifrån det kriteriebaserade urvalet, vilket innebar att urvalet av informanter 

gjordes utifrån vissa krav (Christoffersen & Johannessen 2015). Våra informanter 

valdes utifrån kriteriet att de var utbildade lärare i fritidshem samt var anställda för 

att planera och genomföra undervisningen på fritidshemmet. Antalet informanter vi 

ville intervjua var från början fem stycken slutligen blev det dock fyra. Anledningen 

till att det endast blev fyra var att vi dels inte fick svar från fler, dels att vi inte kunde 

finna en lämplig tidpunkt för att genomföra intervjuerna. Utifrån den information 

vi fick genom intervjuerna ansåg vi att dessa fyra intervjuer var tillräckliga för att 

skapa en bild över vad informanterna hade för uppfattningar kring vad vi ville 

undersöka.  

 

4.3. Genomförande 

För att samla in information i vår empiriska undersökning har vi intervjuat 

informanter tillsammans och träffat dem fysiskt.  I dessa tider, med en ständigt 

närvarande pandemi, kunde det innebära att vi behövde tänka annorlunda kring hur 

vi genomförde intervjuerna med hjälp av digitala länkar och mötesrum. Då även vi 

som genomförde studien bor på olika orter blev det aktuellt att en av oss deltog via 

digital länk. Att vi gjorde intervjuerna gemensamt grundade sig i att vi ville ha 

deltagit på alla intervjutillfällena för att på så vis ha upplevt varje enskilt tillfälle. 

Detta var också fördelaktigt för analysprocessen av den information som vi fick 

från våra informanter. Vid intervjutillfället höll en av oss i själva intervjun och den 



 24 (61) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

andre gjorde stödanteckningar utifrån observationer av olika saker som visade sig 

under intervjun. 

De informanter vi intervjuade kontaktades både genom rektorer och genom 

direktkontakt med informanten via mail, för att fråga om de hade intresse av att 

delta i vår intervjustudie. I något fall har enbart kontakt tagits med informanten. I 

det missivbrev (se bilaga 1) som skickades ut till informanterna har det förklarats 

vad studiens syfte är samt att de har delgivits information om de etiska 

ställningstagande (se avsnitt 4.4) som gjorts för studien för att säkerställa 

informanternas anonymitet och hur den information de delgav oss skulle hanteras. 

Vi gav också informanterna en ungefärlig tid för hur länge intervjun skulle pågå, 

detta för att på bästa sätt kunna hitta en bra tidpunkt för genomförandet. Något som 

Denscombe (2018) menar är viktigt. Målet var att hitta en lokal på informantens 

arbetsplats, alternativt att boka en lokal på biblioteket på orten där informanten 

arbetade, eller någon annan lokal som informanten tyckte kändes bättre. Syftet med 

detta var att för att finna en lämplig lokal där vi kunde få sitta ostört, avskilt och i 

en relativt bra ljudmiljö (Denscombe 2018). En av oss valde att använda mobil för 

att spela in ljudet med hjälp av en professionell mikrofon, vilken placerades så nära 

informanterna som möjligt. Samma person fokuserade på informanternas 

kroppsspråk. Mobilen var på flygplansläge under intervjun vilket gjorde att ingen 

kunde ringa eller sms:a och på så sätt störa ljudinspelningen. Vi har även testat att 

spela in par gånger för att vara säker att tekniken fungerar. vilket är en fördel till, 

precis som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) skriver. Fördelen med 

ljudinspelning med en professionell mikrofon är att kunna isolera och fokusera bara 

på informanternas röst och även dämpa ljudet som hörs runt omkring för att få den 

bästa ljudkvaliteten på intervjun. Den som var ansvarig för ljudinspelningen hade, 

som tidigare nämnts, också fokus på att göra anteckningar om informanternas 

kroppsspråk. Detta är ju något som inte kan återges av ljudinspelningen och som 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar kan vara en nackdel med att enbart 

spela in ljudet. 

En av oss valde att spela in med datorns ljudupptagningsfunktion samt att intervjun 

genomfördes med hjälp av Google-meet medan en av oss lyssnade och observerade 
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på informanten. Fördelen med detta var att man kunde se och analysera 

informanternas kroppsspråk väldigt tydligt. Nackdelen med att spela in ljudet med 

hjälp av datorns ljudupptagningsfunktion var att kvaliteten inte blev lika bra som 

när den professionella mikrofonen användes. Inspelningsfunktionen på datorn 

gjorde att talet inte blev lika tydligt. Det brusade mer och datorns mikrofon var lite 

längre ifrån informanten vilket innebar att ljudkvaliteten blev sämre, vilket också 

gjorde att utskriftsarbetet blev lite svårare, något som Denscombe (2018) tar upp 

som ett problem vid utskriften. En av oss blev även utloggad mitt i en av 

intervjuerna.  

För att göra studien tillförlitlig spelade vi in intervjuerna samt skrev ut dem i sin 

helhet för att intervju-innehållet skulle kunna aktualiseras, något som Dahlgren & 

Johansson (2019) påtalar vikten av. Vi har även fått lägga till skiljetecken samt ge 

talspråket i intervjuerna en meningsbyggnad i det transkriberade materialet, detta 

för att studien ska bli begripligt för den som läser. Detta är något som Denscombe 

(2018) menar är nödvändigt för att den som inte var där ska förstå innehållet. I 

Denscombe (2018) går det även att läsa att pålitligheten eller tillförlitligheten 

handlar om att påvisa att forskningen avspeglar den procedur som skett och att 

andra forskare kan avgöra om denna procedur och beslut bildar en adekvat 

beskrivning för att kunna upprepa forskningen. Utifrån den metod som vi valde 

ansåg vi att detta var möjligt då vi försökt göra det i enkla tydliga steg för att på så 

vis möjliggöra för läsare och forskare att följa processens gång. Då kommer 

framställningen av metod, analys, beslutsfattande och en tydlig tillbakasyftande 

framställning av processen vara viktig för att kontrollera tillförlitligheten, något 

som är viktigt enligt Denscombe (2018). 

 

4.4. Bearbetning av empiriskt material 

Analysen av intervjumaterialet gjorde vi genom att transkribera våra ljudfiler till ett 

textdokument efter att intervjuerna hade genomförts. Då vi var intresserade av att 

analysera hur informanterna talar om relationernas betydelse innebar det att vi 

behövde transkribera all rådata vilket var tidskrävande, något som Denscombe 
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(2018) påtalar. Att skriva ut intervjuerna i sin helhet menar Dahlgren & Johansson 

(2019) är en nödvändighet för att analysarbetet ska kunna göras på ett tillförlitligt 

vis. Transkriberingen gjorde det enklare för oss att kunna bearbeta den insamlade 

datan. Under transkriberingen var det viktigt att göra informella kommentarer i 

anslutning till det som informanten berättade i intervjun som kan belysa iakttagelser 

av atmosfären vid intervjutillfället. Detta är något som även Denscombe (2018) 

menar är av vikt för processens gång. Något som Dahlgren & Johansson (2019) tar 

upp som är viktigt för fenomenografin är att först bekanta sig med materialet vilket 

vi också gjorde då det var grundläggande för att kunna fortsätta med bearbetningen. 

Därefter använde vi oss av de resterande analysstegen som fenomenografin bygger 

på. Detta ledde till slut till ett antal utfallsrum som blev grunden för det slutgiltiga 

resultatet i studien.  

Vi delade upp de inspelade intervjuerna för att transkribera några var. För att öka 

validiteten av det insamlade materialet ytterligare valde vi att läsa igenom varandras 

transkriberade material samtidigt som vi lyssnade på den inspelade ljudfilerna från 

intervjun. Utifrån detta gjorde vi eventuella tillägg i texten om det var något som 

saknades i det utskrivna materialet. När väl transkriberingen var klar påbörjade vi 

analysen gemensamt. Detta skedde genom många digitala samtal samtidigt som vi 

arbetade med våra digitala dokument. Detta varvades med att vi var för sig fortsatte 

arbeta med materialet utifrån fenomenografin analyssteg för att sedan samtala om 

det vi funnit för att sedan hitta ett gemensamt upplägg för hur vi skulle gå vidare.  

 

4.4.1. Analysbeskrivning 

Utifrån fenomenografins sju analyssteg (se avsnitt 3.1.1.) genomfördes 

analysprocessen på följande vis. 

Vi började med det första steget genom att transkribera intervjuerna. Därefter skrev 

vi ut dem och läste dem sedan flera gånger. Ju mer vi läste materialet, desto mer 

började de mest signifikanta (betydelsefulla) uttalandena framträda, vilket innebar 

att vi hade förflyttats oss till steg 2. I steg 2 strök vi under dessa delar samt klippte 

ut dem med sax för att lättare kunna flytta runt dessa uttalanden. Detta för att kunna 
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se likheter och skillnader mellan dessa uppfattningar. Innan vi klippte ut dem hade 

vi dock radnumrerat hela transkriberingsdokumentet för att enklare kunna hitta 

tillbaka till vem som hade sagt vad om det skulle behövas. Detta gjordes för att det 

skulle vara lättare att hantera informationen som informanterna hade gett oss. I steg 

3 tog vi fram likheter och skillnader och i detta skede var det bra att ha de urklippta 

delarna för att lättare kunna läsa och jämföra det som stod i uppfattningarna. När vi 

gick vidare till steg 4 började vi gruppera informanternas uppfattningar i olika 

kategorier (utfallsrum). När dessa utfallsrum var klara började vi steg 5 där vi läste 

igenom det som stod i varje utfallsrum för att få fram kärnan i den enskilda 

kategorin. Steg 4 och 5 (se avsnitt 3.1.1) upprepades några gånger för att 

utfallsrummen skulle sätta sig. När detta var gjort inledde vi steg 6 där vi gav varje 

utfallsrum ett namn där kärnan i varje kategori synliggjordes i rubriken. I det sista 

och 7:e steget granskade vi alla kategorier för att se så att uppfattningarna inte 

passar in i fler än en kategori.  

 

4.5. Etiska övervägningar 

Utifrån det valda ämnet ställdes vi inför olika etiska ställningstaganden, dels för att 

skydda informanterna som valt att delta i vår studie, dels för att ge oss som forskare 

möjlighet att använda materialet som informanterna delgett oss. Dessa 

ställningstagande gjorde vi utifrån de forskningsetiska principerna och god 

forskningssed, men även utifrån vad lagen säger och vad den tillåter och inte tillåter. 

Vi gjorde följande avvägningar utifrån nedanstående punkter.  

 

4.5.1. Informationskravet 

Vi informerade informanterna om studiens syfte samt hur datan skulle samlas in 

och hur den skulle användas. Utifrån vad Denscombe (2018) skriver är det viktigt 

att vara öppen med studiens syfte och sammanhang samt att tala sanning om det vi 

ska undersöka och vilken roll som informanterna har i studien. 
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4.5.2. Samtyckeskravet 

Informanterna fick skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2). 

Samtyckesblanketten var vårt formella avtal med informanten, även om 

informanten har möjlighet att dra sig ur studien när helst hen vill. Innan de skrev 

under detta hade de fått skriftlig information om studiens syfte. Detta genom det 

missivbrev som skickades ut till informanterna innan intervjuerna genomfördes. Vi 

ville ha informantens godkännande skriftligt samt att informanten godkänner att 

hen fått den information som krävs för att ta ett beslut om hen vill delta eller inte, 

samt att informanten fick information om att deltagande är frivilligt. Detta är 

faktorer som är viktiga att ta med enligt Denscombe (2018).  

 

4.5.3. Konfidentialitetskravet samt anonymisering/avidentifiering 

Det var viktigt för oss forskare att informanternas information som de delar med 

oss i förtroende inte sprids, vilket även Vetenskapsrådet (2017) påtalar är en viktigt 

del. Enligt Denscombe (2018) är det även viktigt att informationen inte används på 

ett sätt som kan skada informanten, vilket gjorde att vi fick ta i beaktande hur vi 

använder studien samt att vi använder fingerade namn i studien; namn som inte har 

något att göra med informanternas riktiga namn. Detta innebär att de fingerade 

namnen inte ska kunna avslöja informanternas identitet. Vi har även förhållit oss 

till Vetenskapsrådets (2017) direktiv om att informanternas personuppgifter och de 

svar som getts inte ska kunna kopplas till en specifik individ utan detta ska vara 

eliminerat. 

Har en informant nämnt en specifik skola eller namn har detta inte skrivits ut i 

klartext utan har skrivits på ett sätt som gör att det inte ska gå att förstå vem det är 

som har sagt vad. Vi har valt att förvara ljudfiler på USB-minne samt att 

samtyckesblanketter förvaras på ett sådant vis att ingen obehörig ska kunna läsa 

dem. Detta är sådant som Christoffersen & Johannessen (2015) påtalar är viktigt.  
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4.5.4. Nyttjandekravet 

Det har varit och är viktigt att vi endast har använt den insamlade informationen om 

och av informanterna till det forskningsändamål som var tänkt i enlighet med vad 

Christoffersen & Johannessen (2015) menar är viktigt.  

 

5. Resultat 

I detta stycke kommer vi att presentera de resultat som vi fått fram genom de 

intervjuer som vi har genomfört. Genom intervjuerna har det framkommit flera 

tankar kring de goda relationerna mellan lärare i fritidshem och elev samt vilken 

betydelse de har på fritidshemmet. Resultatet fokuserar på att presentera de 

betydelsefulla uppfattningarna vilka är viktiga utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv. Dessa betydelsefulla uppfattningar har vi fått fram genom den 

information som informanterna delgett oss och uppfattningarna presenteras i ett 

antal utfallsrum. Det finns gemensamma nämnare i informanternas information, 

samtidigt som det även finns information som skiljer sig åt. Av den anledningen 

kommer vi också att lyfta några frågor som informanterna har olika syn på.  

De fyra informanter som har deltagit i studien har fått de fingerade namnen Annika, 

Katarina, Anders och Ann-Sofie.  

 

5.1. Den goda relationens betydelse i fritidshemmet  

I detta utfallsrum inriktar vi oss på de uppfattningar som informanterna anser vara 

betydelsefulla för den goda relationen på fritidshemmet. I figur 1 går det att se vad 

utfallsrummet kommer innehålla samt passager som är utklippta från intervjuerna 

och som beskriver informanternas uppfattningar kring de olika kategorier som 

nämns i avsnittet. 
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Figur 1. Beskrivning av kategorier av den goda relationens betydelse i fritidshemmet. 

 

5.1.1. Kategori: De goda relationernas betydelse för tryggheten 

Alla informanter anser att de goda relationerna har betydelse för den trygghet som 

en elev kan känna på fritidshemmet. Alla nämner även att relationen mellan lärare 

i fritidshem och elev kan vara olika, och att de eventuellt behöver lägga mer tid på 

att bygga upp relationer till vissa än till andra för att på så sätt skapa trygghet i 

fritidsverksamheten. Det belyses även från exempelvis Katarina att tryggheten 

märks genom att det är lugn stämning i gruppen och att elever vågar prata med 

läraren i fritidshemmet om personliga saker som till exempel sitt eget mående. 

Eleverna vågar alltså öppna upp sig inför lärare i fritidshem, vilket hon menar kan 

påvisa att den relation som de byggt upp gör eleven trygg inför att prata om sådant 

som kanske är känsligt för eleven. Nedan ser vi citat från intervjun med Katarina 

där hon uttrycker hur hon tänker kring relationens betydelse för just tryggheten; 

Jag tror det kan ge väldigt goda vinster. För jag tror det skapar lugn stämning och 

lugna, trygga barn. Att de vet om att de kan komma antingen till mig eller någon 

kollega om det är någonting. Både för att berätta saker som har hänt som är bra, det 

är ju viktigt, samtidigt att de kan komma och berätta saker som har hänt, saker som 

gör att de mår dåligt eller något de behöver prata om. Har de relationerna till någon 

av oss eller till alla så, då tror jag att det skapar en trygghet (Katarina).  
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Informanterna belyser att relationen och stämningen bland eleverna även kan 

påverkas av läraren i fritidshemmet. Vissa elever kan ha stort inflytande när det 

kommer till hur stämningen är i gruppen.   

Eleverna är väldigt olika i en grupp. 80% i en elevgrupp kanske man inte behöver 

lägga lika mycket tid på att bygga den här relationen med, medan 20% kräver lite 

extra av dig, men de här 20% kan ha så pass stort inflytande på resterande i gruppen 

och för att du ska kunna komma framåt med hela gruppen och för att hela gruppen 

ska kunna på något sätt känna sig trygg (Anders). 

Anders tar exempelvis upp i intervjun att en stor del av elevgruppen kan kännas 

trygga i sig själva, och då behöver lärare i fritidshem kanske inte lägga så mycket 

fokus på att bygga upp en relation till dem för en trygg stämning. Samtidigt kan det 

fortfarande vara stökig stämning på grund av att den lilla andel av eleverna som inte 

är lika trygga i sig själva kan ha större påverkan på verksamheten och stämningen 

i gruppen. Han menar då att läraren i fritidshemmet behöver lägga större fokus på 

att bygga upp en relation till den lilla delen av elevgruppen för att skapa trygghet i 

hela elevgruppen. 

 

5.1.2. Kategori:  De goda relationernas betydelse för undervisningens 
innehåll 

Informanterna är ense om att relationerna har en positiv inverkan på undervisningen 

som bedrivs på fritidshemmet. Är elevgruppen balanserad, lugn och trygg kan det 

innebära att undervisningen kan avancera till svårare nivåer men det kan även 

innebära att eleverna vågar testa saker som de annars inte skulle våga göra eller att 

läraren i fritidshem kan bedriva den tänkta undervisningen. Vi kan se hur Anders 

tänker kring relationernas betydelse för undervisningen, där han menar att jobbet 

med att skapa de goda relationerna gav förutsättningar för att öka undervisningens 

svårighetsgrad. Detta kunde göras just för att de hade gjort ett gediget arbete med 

att skapa goda relationer med eleverna. Han menar även att det är ett arbete som 

måste få ta tid då de valde att arbeta med detta under så pass lång period. 

Jag som pedagog kan avancera då, jag kan liksom steppa upp snäppet högre i våra 

styrdokument och då kan man kanske ha aktiviteter som riktar in sig mer på 
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skolämnen tänker jag. Jag tänker att man kan få ut ännu mer av verksamheten. Förra 

året är ett sånt exempel, vi la nog nästa ett halvår på det här med att bygga goda 

relationer med barnen och att gruppen skulle känna sig trygg. Att det skulle vara en 

balanserad grupp så att ingen skulle behöva känna att de får backa för någon eller 

någon tar för mycket utrymme utan en balanserad grupp. Det arbetet tog ungefär ett 

halvår och sen när vi var färdiga med det så skiftade vi fokus på att ha mer 

avancerade lekar som innebar att de skulle få träna mer på att läsa och skriva och 

mer logisk tänkande om matematik. Det vill säga vi köpte lite mer avancerade spel, 

vi planerade in lite mer avancerade pyssel, vi skulle börja med serier, för de som 

ville hade en liten läshörna (Anders).  

Annika anser att de goda relationerna ger förutsättningar för att kunna fokusera på 

det hon vill undervisa i. Skulle det inte finnas goda relationer kan det ta ifrån henne 

möjligheten i hennes undervisning och det kan räcka med att det är ett par elever 

som hon inte har bra relationer till för att stjälpa den undervisning som hon hade 

tänkt att genomföra. Vidare menar Annika, är dessa goda relationer en nyckel till 

att kunna bedriva undervisningen på ett optimalt vis. Hon säger också att den goda 

relationen har betydelse för att läraren i fritidshemmet och eleverna ska kunna 

arbeta tillsammans. Dessutom är skapandet av förtroende, tillit samt att vara en bra 

förebild viktiga egenskaper för fritidshemmets undervisning. 

Jag kan ju fokusera på det jag vill undervisa i. …  har du inte de goda relationerna 

utan att du hela tiden måste jobba med och skapa den där relationen i situationen, 

så är det ofta det som tar över ... det räcker ju med två faktiskt i en grupp, det kan ta 

ifrån mig all tiden för att jag måste ha fokus på dem och visa att oj jag ser er ... och 

då får de där andra eleverna på något sätt bara hänga med och det finns jättemånga 

som faktiskt bara gör det, och det funkar bra för dem, jag tror inte det är någon större 

katastrof men för mig blir det ju liksom inte maximalt. Jag vill ju finnas för alla 

(Annika).  

Jag tänker att det är viktigt för pedagogen att skapa en bra relation med eleven, för 

att man utifrån den ska kunna jobba tillsammans. Jag är helt säker på att en god 

relation är liksom förutsättning för att man ska kunna göra ett bra jobb som 

fritidspedagog med eleven. Skapa förtroende, skapa tillit, vara en god förebild är ett 

viktigt uppdrag som pedagog tycker jag (Annika).  

Dessutom förtydligar Annika att den goda relationen kan påverka möjligheterna att 

finna inlärningstillfällen och vad eleverna kan välja mellan. Det är också viktigt att 
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visa för eleverna att de har en hög och god status hos lärarna i fritidshemmet genom 

att visa för dem att de är omtyckta samt att de är duktiga och att de duger som de 

är. De goda relationerna är en grundförutsättning och har en positiv inverkan på 

undervisningen. 

Om du får en god relation så kommer det ju öppna upp möjligheter att skapa de där 

inlärningsmöjligheterna och visa dem vad finns det för möjligheter, vad kan du 

välja, vad kan du önska. Det är grunden på något sätt, visa dem att de duger, att de 

är jättebra, att de kan massor, att de ska vara stolta över sig själva, det är ju 

jätteviktigt. Ett gott självförtroende, en god självkänsla, att de känner att man tycker 

om dem och att man vill vara med dem, det är så grundläggande (Annika).  

Utifrån Katarinas sätt att se på de goda relationernas betydelse för undervisningen 

är det viktigt att eleverna har någon lärare på fritidshemmet som de knyter an till 

för att de ska våga testa nya saker. Där har Katarina och Annika samma inställning 

att de goda relationerna ger eleverna mod att pröva nya saker som de annars inte 

hade vågat. Vidare menar Katarina att de goda relationerna gör att eleverna lättare 

talar om för läraren vad den vill göra på fritidshemmet men även vilka behov den 

har.  

Ja, gud ja! Jag tror det är mycket A och O i verksamheten att man har goda relationer 

till eleverna ... det är jättegynnsamt för jag tror det är lättare att få med elevgruppen 

på det vi gör om vi har bra relationer till alla. Att man kan locka dem att testa nya 

saker, man kan få med dem på saker som de kanske inte skulle ha varit med på från 

början. Sen tror jag också att de, att det blir lättare för barnen också att komma till 

oss med vad de vill, vad deras behov är och vad de vill göra i verksamheten och vad 

de behöver för att göra deras situation bättre (Katarina) 

Katarina säger även att hon i vissa fall inte behöver vara aktiv med eleverna genom 

samtal för att bygga goda relationer, utan att hon som lärare på fritidshemmet deltar 

i elevernas aktiviteter tillsammans med dem, och då är det inte alltid att samtalet är 

det viktiga utan deltagandet.  

Även om man inte är så aktiv i relationsskapandet på så sätt att man pratar med 

eleverna så tror jag ju ändå. När de ser att man är delaktig i det de gör och att man 

är med så tror jag många kan knyta an till en på ett sätt, även där (Katarina) 
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Annika förmedlar även att om du har en god relation till eleverna, vinner du deras 

tillit och förtroende. 

Har de en god relation till mig, de litar på mig, de känner liksom tillit, då lyssnar 

de på mig, de följer mig, de är en del av gruppen som följer mig och det blir ju 

enklare för dem, de hamnar i mindre konflikter, och jag hoppas i det att de också 

känner att de är en del av ett sammanhang (Annika). 

Vidare kan vi utläsa av Annikas uttalande nedan att de goda relationernas betydelse 

innebär färre konflikter då eleverna genom dessa relationer litar på henne och att 

genom detta hoppas hon att eleverna även känner sig delaktiga i ett sammanhang 

på fritidshemmet. 

 

5.1.2.1. De goda relationernas möjligheter till att individanpassa 

undervisningen 

När det gäller relationernas möjligheter i undervisningen påvisas det även att det 

har inflytande på undervisningens individanpassning. De goda relationerna har 

inflytande ända ner till individnivå anser Ann-Sofie, Katarina och Annika. Ett 

begrepp som Ann-Sofie och Katarina använder sig av är elevkännedom. För dem 

innebär det att läraren i fritidshemmet skaffar sig kunskap om eleven genom de 

samtal som sker bland annat när läraren deltar i elevernas lek och i de aktiviteter 

som sker på fritidshemmet. Både Ann-Sofie och Katarina betonar begreppet 

elevkännedom som en god relation lägger grunden till. Det hjälper dem sedan att 

individanpassa undervisningen och det material som eleverna önskar ha på 

fritidshemmet. Ann-Sofie menar också att deras arbetssätt ger dem förutsättningar 

att lära känna eleverna under längre tid. Detta är fördelaktigt för att skapa de goda 

relationerna med eleverna, både genom att de som personal lär känna eleverna 

under längre tid och att eleverna får en kontinuitet bland lärarna. Dessutom arbetar 

Ann-Sofie och hennes kollegor med att skapa en struktur på sitt fritidshem där 

arbetsro är en faktor som hon lyfter fram. Strukturen för att skapa detta ska vara 

densamma oavsett om det handlar om skola eller fritidshem, då detta kan skapa ett 

lugn i undervisningen även på fritidshemmet. 



 35 (61) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Vi kan anpassa materialet på ett annat sätt, vi lyssnar in vad eleverna vill köpa in 

och vi kan verkligen anpassa efter det genom fritidsråd, som vi tidigare kanske hade 

mer på gruppnivå. Jag vet inte hur det blivit så men det handlar om de bra 

relationerna. Vi har mer samtal med eleverna, jag känner att vi är mer med i leken 

att vi sitter ner och leker med dem. …. vi har väldigt mycket samtal i verksamheten 

där vi får den här kunskapen, exempelvis att en elev skulle vilja det här och att vi 

gör som en analys av det, vad är det den här eleven behöver. Detta får vi mycket 

lättare reda på när vi har en elevkännedom. Den här eleven behöver det här lilla 

lugna nu, och den här eleven behöver få utmaningen. Elevkännedomen gör att vi 

kan styra verksamheten ner på individnivå, vi har ett arbetssätt där vi är mer 

elevnära. Det blir ett annat sätt när vi lär känna eleverna under längre tid, det blir en 

annan kontinuitet. Vi har jobbat jättemycket med att ha en struktur på fritids, 

arbetsro är något som vår rektor på skolan har jobbat jättemycket med. Det ska vara 

arbetsro på skolan och att det finns en arbetsro på fritids. Vi klickar i varandra där, 

strukturen är densamma och det ger också en lugnare fritidsgrupp (Ann-Sofie) 

Katarina menar även att de goda relationerna ger förutsättningar för att eleverna ska 

komma till lärarna på fritidshemmet och berätta hur de mår, hur deras dag är, vilket 

möjliggörs av just den goda relationen mellan lärare i fritidshem och elev. Detta ger 

lärarna på fritidshemmet en möjlighet att hjälpa eleverna att få en bättre vistelsetid 

och en känsla av en mer meningsfull tid. 

Om jag har bra relation med eleverna så ger ju det mig en viss elevkännedom. 

Utifrån det kan jag skapa förutsättningar för barnen och verksamheten och göra den 

så bra som möjligt för de eleverna jag har. Plus att de då kan komma till mig, vi har 

det förtroendet för varandra att de kan komma till mig och säga det här om hur de 

mår, hur deras dag är och hur jag då kan hjälpa dem att göra dagen bättre eller 

eftermiddagen. Eller situationen överlag, att de kanske inte trivs på fritids av någon 

anledning och att man då kan hjälpa dem med att göra fritidstiden mer meningsfull 

(Katarina). 

Annikas uppfattning om hur de goda relationernas betydelse för att kunna 

individanpassa fritidshemmets undervisning framkommer här: 

Det gör ju helt andra möjligheter, det öppnar ju upp liksom för det här förtroendet 

som man får då, de här goda relationerna, dels så kan man fånga upp var de är 

intresserade av och bygga vidare på de intresse de har. Samtidigt väva in det man 

själv vill lära ut och det vi ska lära ut enligt läroplanen (Annika).  
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Annika säger att de goda relationerna öppnar upp för att skapa ett förtroende och 

genom detta fånga upp vad eleverna vill och vad de har för intresse. Detta anser 

Annika att hon kan väva in i det som hon vill undervisa i utifrån vad 

styrdokumenten har för avsikt att undervisningen ska innehålla. 

 

5.2. Gynnsamma situationer för de goda 
relationerna i fritidshemmet 

I detta avsnitt fördjupar vi oss i de betydande uppfattningar som informanterna har 

förmedlat kring vad som är gynnsamt för att utveckla goda relationer mellan lärare 

i fritidshem och eleverna. I figur 2 går det att se vilka områden som har 

utkristalliserat sig under analysprocessens gång och som bildar de underliggande 

kategorierna. 

 

Figur 2. Beskrivning av kategorin av de gynnsamma situationerna för de goda relationerna i 

fritidshemmet. 

 

5.2.1. Kategori: Miljöns betydelse för de goda relationerna 

Anders och Annika hävdar att miljön spelar inte så stor roll om man är inne eller 

ute, det viktigaste är att det är en strukturerad undervisning och undervisningsmiljö. 

Samtidigt talar Ann-Sofie om miljön som den ”tredje pedagogen” och menar att 

den är en viktig del för att skapa relationer till eleverna.  
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Jag tycker väl att det skulle väl kunna vara lika bra om man har en uteaktivitet kontra 

inneaktivitet. Det hela handlar väl om tillfället, alltså är det för rörigt så blir det ju 

svårt att få en bra kontakt. Är det strukturerat spelar det inte så stor roll om det är 

ute eller inne tänker jag (Anders). 

Annikas uppfattningar kring miljöns betydelse; 

Egentligen så själva miljön, tror jag ... alltså där spelar ingen roll, där får man 

använda sin fantasi. Det är ju relationen, det är ju du och jag eller eleven och jag, så 

miljön spelar ingen roll, men det är här du måste ha tid att stanna upp ett ögonblick 

i det här att man är två individer så att man hinner prata lite, leka lite, vad man nu 

gör då. Men det kan man göra var som helst (Annika). 

Ann-Sofies tankar kring de mer avgränsade miljöernas fördelar för 

relationsbyggandet med eleverna: 

Miljön är ju den tredje pedagogen, alltså miljön är en jätteviktig del. Det jag ser, jag 

har tidigare jobbat på en uteförskola där vi var ute typ 24–7, där upplevde jag det 

vara svårt att komma nära eleverna när vi var ute så mycket. Utomhusmiljön är 

fantastisk men att komma riktigt nära och att sitta och läsa en bok och så, man kan 

göra sådan miljö ute med men jag upplever att det är lättare att nå relationer i miljöer 

som gränsar av lite men det kan också vara en koja utomhus, om man är väldigt 

delaktig i kojbygge och så (Ann-Sofie). 

Ann-Sofie belyser att hon ser större möjligheter till relationsskapande till eleverna 

när miljön är lite mer avgränsad, vilket hon inte upplever att den är när man är ute. 

Hon poängterar dock att utomhusmiljön har sina fördelar, men om man vill närma 

sig eleverna är det svårare då det är mer fritt. 

 

5.2.2. Kategori: Strategiernas betydelse på de goda relationerna 

Något som alla informanter är överens om är viktigt är att ge tid till eleverna och 

även att vara lyhörd, se och lyssna på eleverna när det finns möjlighet. Att vara 

delaktig med eleverna, visa intresse och finnas där är något som alla informanter 

också tog upp. Samtidigt belyser Katarina vikten av att hitta positiva sidor, 

egenskaper och situationer hos eleverna, att lyfta upp det och jobba med det under 

längre perioder och att det ska komma som en naturlig del i arbetet. Ann-Sofie 
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upplever också att elever behöver tydlighet och att de använder en visuell 

stödstruktur i form av bilder från widgit-online för att bidra till goda relationer.  

Jag har lagt mycket tid på ett barn idag, men jag känner att andra hade behövt den 

här tiden, det kan vara något extra samtal på mellanmål, bara sitta ner och göra 

någonting med dem en liten stund behöver inte vara en längre stund. Bara så att de 

känner sig sedda och bekräftade (Anders). 

Jag tror de behöver bli sedda som en egen individ, att man har tid med det. Tid och 

lite utrymme och att man också skapar en god relation det är ju att man ska göra 

någonting tillsammans. Du skapar inte en god relation om man inte gör någonting 

tillsammans (Annika). 

Här kan vi se att Katarina betonar att även hon som lärare i fritidshemmet ger sig 

själv tiden tillsammans med eleverna. Fast det är stressigt anser Katarina att det är 

viktigt att ta sig tiden att sätta sig ner med eleverna. 

Det är väl, skulle jag säga, utifrån hur jag tänker, det är ju när man är med som 

vuxen och är med och är delaktig, att man finns till hands. Det kan ju räcka med att 

man sitter, att ett gäng sitter och ritar vid ett bord till exempel att man sitter med 

och lyssnar och för samtal, är nyfiken och intresserad. Att jag ger av min tid till 

mina elever och min elevgrupp. Det är där man kan skapa de här relationerna. Att 

man ger dem den tiden och ger sig själv den tiden. Och inte bara stressar igenom en 

eftermiddag när det är mycket att göra utan att man faktiskt tar sig tiden att sitta ner 

med dem. (Katarina). 

Katarina nämner även att relationsarbetet är något som ständigt pågår. 

Hitta positiva sidor och egenskaper, situationer hos en elev som händer och 

uppmärksamma dem och lyfta eleven att man verkligen ser till att man lyfter eleven 

och hittar positiva... positiv uppmärksamhet och lyfter den här personen i smått och 

stort. Det är sådant stort arbete, som jag sa förut som hela tiden pågår. Och att det 

går upp och ner i relationer och det gör med alla relationer. Att man får se som en 

naturlig del, vissa dagar är bra, vissa dagar får man kanske kämpa lite mer 

(Katarina).  

Ann-Sofie berättar att personalsammansättning är viktig, det vill säga att det ska 

finnas en kontinuitet i personalgruppen för att kunna skapa goda relationer. Ann-

Sofie menar dock att det viktigaste är vilket arbetssätt som läraren i fritidshem har, 
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att vara delaktiga i det som eleverna gör är en viktig strategi på fritidshemmet. Hon 

belyser även vikten av en kontinuitet i personalgruppen som en viktig 

struktur/strategi, då det är till stor hjälp för att skapa dessa goda relationer.  

Personalsammansättningen är ju jätteviktig och att det är en kontinuitet i 

personalgruppen det gör supermycket, för annars kan man inte bygga dem här 

relationerna med eleverna. Det blir ett annat sätt när vi lär känna eleverna under 

längre tid, det blir en annan kontinuitet. Men hemligheten där är väl hur vårt 

arbetssätt som pedagoger, är vi en närvarande pedagog som går ner på golvet och 

är med i bygget eller är med och sitter och målar bredvid, då skapas det här goda 

samtalet (Ann-Sofie). 

Vidare säger Ann-Sofie att samtal om professionaliteten i pedagogens ledarskap är 

viktigt och något som de samtalar mycket om.  

Mycket det här att vara professionell i sitt ledarskap det är ju något vi får prata 

mycket om med våra kollegor. Vad innebär det här att inte vara lekkamrat med dem 

utan att jobba med det här goda relationer (Ann-Sofie).  

Ann-Sofie menar också att kollegiesamtalen har en strategisk betydelse för 

relationsskapandet med eleverna. Ett exempel på samtalsämne som hon nämner här 

ovan i citatet är dilemmat kring huruvida läraren ska vara kompis eller inte med 

eleven.  

 

5.3. Kategori: Utmaningarna för de goda 
relationerna 

I informanternas utsagor kunde vi utläsa att det fanns en del utmaningar i att skapa 

goda relationer med eleverna. I denna kategori presenteras det som informanterna 

såg som utmaningar för att skapa de goda relationerna med eleverna.  

För stora elevgrupper är något som alla är överens om är en utmaning för de goda 

relationerna.  Katarina lyfter fram att det är för lite tid för att skapa förutsättningar 

att se alla elever, medan Anders belyser att det är mycket att stå i. Det är svårt att 

ha koll på elevgruppen medan föräldrarna hämtar sina barn och lärare i fritidshem 

löser konflikter samtidigt. Detta är fenomen som kan vara utmaningar för att skapa 
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de goda relationerna med eleverna. Anders hade önskat att lärare i fritidshem hade 

haft samma förutsättningar som lärare i den obligatoriska skolan där de kan följa 

samma klass/grupp kontinuerligt under några läsår. Vidare belyser Katarina och 

Ann-Sofie att de känner att de är överallt på samma gång samt att de känner sig 

otillräckliga. Ann-Sofie tog också upp att man byter fritidsavdelning rätt ofta både 

för personal och elever, vilket inte ger trygghet eller bra resultat. 

Ibland kan det vara så att det är så mycket att stå i, och man måste lägga all energi 

på att hålla koll på barngruppen, föräldrar kommer och hämtar, ställer frågor, du 

måste prata med dem samtidigt du håller koll på barnen och löser konflikter, och så 

faller de bitarna bort som är så viktiga för att bygga relationer. Oftast så har du 20 

till 25 barn per vuxen och det finns inga förutsättningar just nu (Anders). 

Det är ju svårt när det är så många elever att skapa en relation med en elev. Sen är 

det ju de elever som inte riktigt kan det där, och en uppgift som pedagog tycker jag 

det är ju hjälpa dem att skapa goda relationer och då krävs det mer och då är det 

svårt att göra det i en hel grupp (Annika). 

Elevgruppernas storlek och sammansättning, tidigare bytte man avdelning 3 gånger 

under tiden man gick på fritids på den här skolan. Fritidselev bytte fritidspersonal 

väldigt många gånger och sen kanske det byttes personal på grund av andra orsaker 

på de olika avdelningarna det gav ju inte trygghet det gav inte ett gott resultat (Ann-

Sofie). 

Personalbrist var också en utmaning som Katarina tog upp. Hon berättar att 

förutsättningarna inte alltid är optimala för att hinna se alla elever och att det blir 

sämre för att det är lite tid för att skapa goda relationer och kunna komma in på 

djupet. 

Elevernas förutsättningar, det kan vara det här som kan vara det svåra känner jag 

när man jobbar på fritids. I och med att vi har många barn, stora barngrupper och vi 

kanske inte alltid är bemannade på det sättet som man själv skulle vilja och det är 

väl det som gör att det blir att… förutsättningarna kanske inte alltid blir så optimala 

just att man ska hinna se alla elever. Och det gör ju förutsättningarna … om man då 

ska tänka utifrån eleverna så blir det ju sämre förutsättningar för eleverna att skapa 

de här relationerna med oss för att tiden kanske inte alltid finns till att komma in på 

djupet i alla fall. Kan tänka mig att det för eleverna blir mycket ytliga, det kan bli 

mycket ytliga kontakter och speciellt när man tänker sig på en hel skoldag, om man 
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tänker alltså från morgonfritids, skoldag och eftermiddagsfritids. Vi har många barn 

som har långa dagar och om man tänker då på hur många personer de träffar under 

en dag, både elever men antalet vuxna, så förstår man ju också vilken situation man 

egentligen sätter barnen i. Just det här med att hinna knyta kontakter med både 

kompisar och vuxna. För det är så mycket som händer, det är mycket folk runt 

omkring och hitta dem där då, vuxna som kan knyta an till, jag tänker många gånger 

att det inte är helt lätt och som sagt att vi ska hitta tiden till alla elever (Katarina). 

Katarina belyser även ett annat perspektiv på elevernas olika relationer under en 

skoldag, det är relationen till personalen på morgonfritids, till personalen under den 

obligatoriska skoldagen samt till personalen på eftermiddagsfritids. Utöver detta 

har eleverna en otalig mängd relationer med andra elever under dagarna. Det är inte 

bara lärarna på fritidshemmet som ska skapa goda relationer med eleverna men 

vilken utmaning blir det inte för eleverna samtidigt menar Katarina.  

 

6. Sammanfattande analys av resultat 

Utifrån resultatets utfallsrum och de kategorier som framkommit går det att utläsa 

att relationerna har en viktig betydelse för läraren i fritidshemmet. Enligt de 

uppfattningar som framkommit genom fenomenografins analysmetod menar 

informanterna att det är en grundplattform att utgå ifrån. Finns relationerna finns 

även förutsättningarna för att utveckla undervisningen samt att eleverna har 

möjlighet till en trygg och lugn atmosfär på fritidshemmet. Dock råder det delade 

uppfattningar om hur viktig den fysiska miljön är för relationerna. En informant 

anser att den är väldigt viktig och att miljön kan ses som en lärare i fritidshem 

medan ett par informanter anser att miljön inte spelar någon större roll utan snarare 

att det är strukturerna och strategierna som är betydelsefulla för detta. För att skapa 

de goda relationerna med eleverna är alla informanternas uppfattning att det är 

viktigt att ge av sin tid till varje elev. Genom att vara en närvarande lärare i 

fritidshem i de olika situationerna bäddar för att bygga goda relationer, är en tydlig 

uppfattning bland informanterna kring detta fenomen. Denna studie har haft som 

syfte att ta reda på informanternas uppfattningar kring relationernas betydelse. Det 

sekundära fenomenet utgår från informanternas egna upplevelser kring ett specifikt 
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fenomen och i detta fall handlar det om relationernas betydelse med eleverna. I och 

med att det sekundära påverkas av informanternas “verklighet” på den specifika 

arbetsplatsen, vilket innebär att “verkligheten” se olika ut. Informanternas 

gemensamma nämnare att de är utbildade lärare i fritidshem och har därav en 

förståelse för vad som krävs för att bygga goda relationer med eleverna. Dessutom 

är det som framkommer i resultatet varje informants egna antagande/uppfattningar 

av betydelsen av de goda relationerna. Det går att se på de olika uppfattningarna 

om miljöns betydelse för de goda relationerna där informanterna har olika 

perspektiv. Det har sin utgångspunkt i vad informanterna har för uppfattning om 

sin miljö på fritidshemmet vilket kan kopplas till det sekundära fenomenet i 

fenomenografin, exempelvis ser inte innemiljöer och utemiljöer lika ut från skola 

till skola, delas innemiljön med andra verksamheter eller inte. Detta är faktorer som 

påverkar informanternas uppfattningar kring miljön som sekundärt fenomen.  

Att vara närvarande och att delta i elevernas undervisning på fritidshemmet anses 

också vara av vikt då det ger en grundplattform för att skapa samtal som är 

relationsskapande. Men en av informanterna belyser också att det ibland kan räcka 

med att delta utan att det skapar samtal. Vi kan tolka detta som att även deltagandet 

i en lek på skolgården, rollekar inomhus eller lekar i idrottshallen innebär att lärare 

i fritidshem kan delta. I dessa lekar är inte fokus på samtal utan fokus är att göra 

något tillsammans, vilket också kommer fram i uppfattningarna i resultatet att just 

deltagandet kan vara betydelsefullt. Det kan tolkas som att göra saker tillsammans 

med eleverna skapar de goda relationerna och att det inte behöver betyda att alla 

samtal handlar om att lära känna varandra eller hur eleverna har haft det. Istället 

kan det helt enkelt vara mindre innehåll i samtalen vissa gånger och att fokus istället 

ligger på att delta, vilket kan hjälpa till att skapa de goda relationerna. Hur begreppet 

närvarande kan upplevas av informanterna kan även det ses utifrån de sekundära 

fenomenen då närvaron är betydelsefull men att begreppets innebörd kan skifta. 

Dels kan innebörden vara närvarande i samtal, dels närvarande i att leka och delta i 

aktiviteter utan fokus på samtal. 

Ett par av informanterna har uppfattningen att de goda relationerna är en viktig 

faktor för att skapa en god elevkännedom för att därigenom kunna individanpassa 
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undervisningen. Dessutom anser alla informanterna att den goda relationen har 

betydelse för den undervisning som de kan bedrivas på fritidshemmet. Vidare kan 

den goda relationen även inge tillit och förtroende mellan lärare i fritidshem och 

elev. Vi kan tolka detta utifrån en av informanternas uppfattningar i kategorin hur 

de goda relationerna kan ha inverkan på undervisningens innehåll. Finns dessa goda 

relationer kommer det att minska konflikterna och läraren kan fokusera på 

undervisningens innehåll istället för att hantera konflikter som uppstår. Här ovan 

exemplifieras sekundära fenomen där informanterna uppfattar hur de kan använda 

de goda relationerna för att individanpassa undervisningen på fritidshemmet samt 

att de har uppfattningen om att de goda relationerna kan hjälpa till att påverka olika 

egenskaper såsom tillit och förtroende.  

Sammantaget kan det beskrivas som att de goda relationerna är fördelaktiga för 

elevernas undervisningstid på fritidshemmet både generellt och på individnivå. Alla 

informanter ser fördelarna med de goda relationerna både för eleven och för läraren 

i fritidshem under deras vistelsetid eller arbetstid. Relationerna öppnar dörrar till 

sådant som eleverna inte skulle ha provat på eller ger lärarna förutsättningar att nå 

de mål som fritidshemmet har utifrån styrdokumenten genom att de goda 

relationerna ger lugna, trygga elever på fritidshemmet. Detta är utifrån Lundgren 

(1989) exempel på konstitutionella ramfaktorer. Styrdokumenten kan även ses som 

ett primärt fenomen i fenomenografin då det på sitt vis är begränsat och att alla har 

samma text men att det kan tolkas olika beroende på vem som läser och vilka 

erfarenheter läraren i fritidshemmet har med sig, 

Informanternas uppfattningar visar dock att det även finns utmaningar i arbetet med 

att skapa goda relationer och det tydligaste hindret för att uppnå detta är de stora 

elevgrupper som de uppfattar finns på fritidshemmen. Detta kan innebära att läraren 

i fritidshemmet inte har den tid som den önskar för varje elev, utan de måste 

rannsaka sig varje dag och fundera likt det som en av informanterna nämner: Har 

jag verkligen pratat med alla idag och hur ska jag kunna göra för att lyckas med 

det?  Detta kan bli en utmaning för läraren i fritidshem. Hen har en vilja att skapa 

de goda relationerna men gruppens storlek sätter käppar i hjulet för detta. Det 

handlar alltså inte om lärarens vilja och önskan, utan om de organisatoriska 
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ramfaktorer (Lundgren 1989) som finns på det aktuella fritidshemmet. Dessa 

ramfaktorer är av stor vikt för att de goda relationerna ska kunna uppnå sin fulla 

potential, är vår tolkning utifrån denna informants uppfattningar.  

Sammanfattningsvis kan sägas att informanternas uppfattningar och det resultat 

som presenteras i utfallsrummen innebär att det finns övervägande positiva effekter 

av de goda relationerna. Samtidigt visar informanternas uppfattningar att 

ramfaktorer, de organisatoriska ramfaktorerna, kan utmana eller försvåra 

personalens arbete med just de goda relationerna samt att uppnå de konstitutionella 

ramarna som styrdokumenten är.  

 

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi dels att diskutera innehållet i studiens resultat och den 

sammanfattande analysen utifrån den bakgrundslitteratur som återfinns under 

rubrik 1 (Inledning) och 2 (Bakgrund). Dessutom kommer vi att föra en diskussion 

kring den metod som vi valde att använda till denna studie. Avslutningsvis kommer 

vi presentera förslag på vidare forskning.  

Studiens syfte har varit att ta reda på de uppfattningar som lärare i fritidshem har 

om de goda relationernas betydelse. Det finns flera faktorer och fenomen som har 

visat sig genom de intervjuer som vi har genomfört. En viktig del av de goda 

relationerna är den trygghet som de kan ge för eleverna på fritidshemmet. 

Trygghetsperspektivet menar Jonsson (2021) är en viktig del som eleverna behöver 

känna i de relationer som den har till lärarna på fritidshemmet. Detta är något som 

informanterna instämmer i, då de anser att eleverna lättare vänder sig till dem om 

de har goda relationer. Eleverna kan våga berätta mer om sig som person och vad 

de tycker och känner för läraren i fritidshem. Finns det relationella förtroendet kan 

även eleven förmedla hur eleven mår och vad den skulle vilja att undervisningen på 

fritidshemmet bör innehålla.  I läroplanen (Skolverket 2019) omnämns att skolan 

ska verka för att skapa en social gemenskap som inger bland annat 

trygghet.  Informanterna belyser de goda relationerna då de anser att dem ger 

förutsättning för tryggheten för varje elev. Detta förstärks av Dahls (2014) fyra 
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metoder som att konstruera miljöer och aktiviteter för barn, att vara nära, övervaka 

barn samt korrigera och träna barn. Även Wedins (2010) olika metoder visar detta, 

där hon belyser de åtta olika delar av hennes metoder som Att använda allmänt 

småprat, Att vara en person och inte inta en roll, Att skämta, Att lyssna seriöst, Att 

vara lyhörd, Att bry sig om, Att hålla löften, Att anpassa bemötande efter ålder. 

Dessa metoder kan vara en alternativ ingång till arbetet med att skapa goda 

relationer med eleverna.  

Vidare menar några av informanterna att de goda relationerna bidrar till att eleverna 

känner samhörighet i elevgruppen, något som kan vara av stor betydelse för eleven. 

Almqvist (2011) menar att en tillhörighet har positiva effekter medan avsaknaden 

av detta kan leda till problem senare i livet. Att relationerna kan bidra till 

tillhörigheten genom de goda relationerna men även till att bli sedd och bekräftad 

är något som Ihrskog (2011) vill tillägga. Att de goda relationerna och den 

samhörighet som detta arbete kan leda till, är viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. 

Kan fritidshemmet lyckas med att ge eleverna en tillhörighet kan det få positiva 

effekter i ett vidare samhällsperspektiv utifrån det som Almqvist (2011) belyser. Ju 

fler individer som känner tillhörighet med någon under sin hela skoldag, desto mer 

minskar riskerna för psykisk ohälsa och beteendeproblem, vilket leder till lägre 

kostnader för behandling av detta senare under elevernas skolgång eller i 

vuxenlivet. Detta borde ses som en viktig aspekt när det gäller de goda relationernas 

betydelse. Kan lärare genom sitt arbete i fritidshemmet minska riskerna för att 

hamnar i utanförskap är det till fördel för både individen och samhället. Det kan 

även vara fördelaktigt för individens fysiska förutsättningar. Dessutom menar 

Skollagen (SFS 2010:800, 2018) att fritidshemmet ska bidra till en social 

samhörighet. Detta är också en parameter i arbetet med goda relationer och är 

viktigt i och med att informanterna anser att relationsarbetet kan bidra till 

samhörighet i elevgruppen för de enskilda eleverna.  

Vad miljön har för betydelse för skapandet av relationer finns det delade meningar 

om från informanterna. Dels finns uppfattningen att det inte spelar någon roll hur 

miljön är dels har någon uppfattningen att den är som en extra lärare i fritidshem, 

men att det finns fördelar om miljön är avgränsad. Den informant som anser att 
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miljön bidrar till att skapa relationer får medhåll av Andishmand (2017) och Saar 

(2014). Andishmand (2017) menar att miljön kan vara bidragande i detta, men att 

det hänger på vilka förutsättningar som varje fritidshem har. Dessutom menar Saar 

(2014) att om lärare i fritidshem är delaktig i elevernas aktiviteter så kan det vara 

positivt för att kunna skapa en harmonisk värld tillsammans, vilket gör att både den 

fysiska och psykosociala miljön är av betydelse för elevernas relationsskapande 

samt på vilket sätt de kan utvecklas på.  

Att lärare i fritidshem bör vara närvarande i elevernas lekar och deras aktiviteter är 

något som påtalas av informanterna som bra tillfällen när goda relationer kan 

skapas. Det här kan kopplas samman med den miljö som finns på fritidshemmet 

och som berörs i föregående stycke. I en av Dahls (2014) metoder om att konstruera 

miljöer och aktiviteter, handlar det även om hur närvarande lärarna i fritidshemmet 

är i just undervisningen och/eller aktiviteterna som sker. Finns lärare i fritidshem 

där, kan de aktivt finnas där som stöd för att stärka eleverna i deras 

relationsskapande både i den lilla gruppen och den stora gruppen. En av 

informanterna anser att finnas till hands och vara delaktig innebär att ta sig tid till 

elevernas i det de gör. Dels genom aktiva samtal, men även i exempelvis en lek 

eller i aktiviteterna i idrottshallen. Viktigt för informanten är att lyssna och vara 

intresserad av det elevernas säger, vilket bekräftas av Wedin (2010) som menar att 

allmänt småprat och att lyssna seriöst på eleverna är betydelsefullt för 

relationsskapandet. Att prioritera att sätta sig ner hos eleverna fast det är stressigt 

kan bidra till att eleverna känner sig viktiga och att läraren i fritidshem verkligen 

bryr sig om dem, men också att hen bryr sig om det de säger och visar intresse för 

det. En av informanterna anser att det inte bara behöver innebära samtal, utan 

genom att vara närvarande i det de gör eller leker utan krav på samtal. Visar läraren 

också att hen bryr sig om deras behov och önskemål i undervisningen, detta kan 

också bidra till att skapa de goda relationerna. Närvaron är något som även 

Ludvigsson & Falkner (2019) menar är viktigt. De menar att just begreppet 

relationsskapa innebär att läraren i fritidshem är närvarande och tillgänglig, utöver 

detta menar de att lära känna varandra är betydelsefullt.  
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För att kunna uppnå de goda relationerna menar flera informanter att lärare i 

fritidshem behöver ge sina elever den tid de behöver. Tidsbegreppet på relationerna 

är en faktor som flera informanter uppfattar som viktigt, dels för att alla relationer 

är olika, dels för att relationer kan gå upp och ner precis som det kan göra i 

vardagslivet utanför fritidshemmet. Att skapa relationer tar tid är något som 

framkommer i forskningen, vilket Ljungblad (2016) håller med om då hon anser 

det vara tidskrävande. Jonsson (2021) menar att den tid som lärare i fritidshem har 

till varje elev är viktig för både elevens trygghet och nära relation. En informant 

menar att du inte kan skapa goda relationer om du inte gör något tillsammans med 

eleverna. Det kan kopplas till det som Dahl (2014) nämner om att vara närvarande 

och delta tillsammans med eleverna i deras intressen, önskemål och behov. För att 

få denna kunskap behöver läraren i fritidshemmet återigen avvara tid för eleverna 

och för de samtal som kan leda fram till att skapa sig den elevkännedom som två 

av informanterna pratar om. Ihrskog (2001) stärker detta med att lärare i fritidshem 

behöver skapa relation till eleverna som sedan ger förutsättningar för att eleverna 

känner samhörighet. Detta sker genom att bli uppmärksammad och bekräftad av 

läraren i fritidshem. Ihrskog nämner även att relationsskapandet har en central plats 

för lärare i fritidshem. En informant menar att skapandet av relationer ständigt 

pågår, vilket skulle kunna ses som att det är en färskvara och underhåller du den 

inte så kommer den inte att behålla den nivå av god relation som den skulle ha om 

den hela tiden underhölls. Aspelin (2018) förstärker detta med att det finns olika 

aspekter när det handlar om kvaliteten i relationen mellan lärare och elev. Det kan 

vara rutiner, regler och aktiviteter som bidrar till känslan av gemenskap och 

kontinuitet för att kunna underhålla relationsskapandet. Aspelin (2016) skriver 

också att relationerna mellan lärare och elev bland annat innebär att få eleverna att 

växa. Detta är något som Vygotskij (1978) menar att den proximala 

utvecklingszonen bidrar till då det är en optimal zon där eleverna med viss 

handledning av lärare eller kamrat kan lösa olika uppdrag och utmaningar. Då 

relationsskapandet ständigt när en pågående process enligt en av informanterna 

menar pågår hela tiden. En annan informant menar att det är viktigt att visa för 

eleverna att de är viktiga samt att informanten som lärare i fritidshem tror på 

eleverna är en viktig faktor menar hen. Lilja (2013, sid 103) håller med om detta; 
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”genom att visa tro på elevens förmåga och vilja och genom att ge eleven 

möjligheter att lyckas”. Enligt en av informanterna lyfter att det är viktigt att 

uppmärksamma eleverna i fritidshem genom att visa att de är tillräckligt bra och de 

är uppskattade för att kunna skapa goda relationer sedan kunna influera elevernas 

möjligheter att hitta inlärningstillfällen. Detta borde vara av vikt för lärare i 

fritidshem att lyfta eleverna samt att visa att det vill samtala med dem om det som 

är viktigt för varje elev.  

I kommentarmaterialet för läroplanens fjärdedel står det att läsa “att få möjlighet att 

utveckla goda kamratrelationer i fritidshemmet handlar mycket om att få öva på att 

skapa relationer i de många situationer och gruppkonstellationer som uppkommer 

under en dag i fritidshemmet” (Skolverket 2016, sid 12). Detta påstående borde 

även kunna appliceras på arbetet med de goda relationerna mellan lärare i fritidshem 

och eleverna, då även detta är beroende av tiden, möjligheterna och utrymmet för 

att kunna skapa dem. Det måste även tas i beaktande att läraren är ansvarig för 

relationerna kvalitet, enligt Ljungblad (2016). Vi menar då att det även handlar om 

att se och läsa av situationen om när det är möjligt för läraren i fritidshemmet att 

bygga goda relationer med eleverna. Det handlar om att ha förmågan att läsa av de 

olika situationerna och anpassa sitt handlande utefter detta i likhet med det som 

Elvstrand & Lago (2021) benämner som social kompetens. 

En tredje informant har uppfattningen om att hemligheten helt enkelt finns i det 

arbetssätt som lärare i fritidshem väljer att arbeta med. Väljer du det arbetssätt som 

enligt Dahl (2014) och Wedin (2010) är nyckeln till goda relationen kommer det 

också märkas i elevgruppen. Dock handlar det även hur gruppen är sammansatt och 

hur fritidshemsavdelningen är konstruerade för att få till en kontinuitet i 

personalgruppen som också en informant anser vara av stor vikt, gentemot att 

eleverna byter både avdelning och personal flera gånger under sin fritidshemstid. 

Kontinuiteten i personalgruppen är något som inte lyfts fram av forskningen som 

fördelaktigt för skapandet av de goda relationerna. Samtidigt anser informanten att 

det har betydelse för eleverna att eleverna har en stabil personalgrupp på 

fritidshemmet under flera år kommer det att hjälpa eleverna att finna ett lugn som 

påverkar tryggheten på fritidshemmet.   
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Studiens syfte är att belysa uppfattningarna om de goda relationernas betydelse, 

men det går inte att visa detta utan att belysa de faktorer som informanterna menar 

utmanar detta arbete. Den tydligaste uppfattningen som informanterna har kring 

detta är de organisatoriska ramfaktorerna som exempelvis att stora elevgrupper 

försvårar detta, något som både forskning och styrdokument påtalar. 

Fritidshemmets allmänna råd (Skolverket 2014) påtalar att elevgruppsstorleken 

riskerar att påverka skapandet av goda relationer negativt. Ju fler elever det är i en 

grupp, desto svårare är det att påverka elevernas behov och tillfredsställelse av nära 

relationer. Även Dahl (2014) menar att detta påverkar att lärare i fritidshem inte lär 

känna eleverna, och Andishmand (2017) påtalar att relationerna på grund av detta 

riskerar att bli ytliga.  

Även om det inte var vår avsikt att ta reda på eventuella utmaningar valde 

informanterna att förmedla även dessa uppfattningar. Drugli (2014) lyfter fram att 

det är värt att satsa på de goda relationerna mellan lärare och elev och att även 

tolerans, empati, respekt och intresse för eleven är vinning för elevernas lärande. 

Utifrån Druglis påstående borde innebörden av den goda relationen vara fördelaktig 

för våra elever både i skolan och i vardagen samt för deras framtid. Johnson (2008) 

förstärker detta, då han menar att; genom att lyssna på sina elever, involvera 

eleverna som medmänniskor, möta deras relationella nöd och förstå elevernas 

perspektiv kan detta göra skillnad i deras liv. En god relation mellan pedagoger och 

elever kan göra skillnad för elevernas hälsa och lärande.  

Mindre bra relationer gör att de riskerar att hamna i negativa spiraler. Thornberg 

(2013) menar att osämja, ogillande och distansering kan vara exempel på hur 

relationer som inte är goda kan yttra sig. Däremot menar han att goda relationer kan 

utmärka sig genom bland annat förtroende och närhet (Thornberg 2013). Vilket kan 

medföra att goda relationer ger förutsättningar för eleverna att få med sig positiva 

faktorer som kan vara dem till hjälp i framtiden.  
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7.1. Metoddiskussion 

Den här studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där 

probing var en av våra stödstrukturer under intervjutillfällena. Även den 

ickeverbala probingen var till hjälp då intervjuaren visade att hen var beredd på en 

fortsättning. Det visade för informanten att vi gärna ville höra mer om deras 

uppfattningar än om vi bara hade ställt våra intervjufrågor, dessutom var det 

fördelaktigt att frågorna inte behövde följa en viss ordning utan vi kunde fånga upp 

frågorna under intervjun beroende på vart intervjun tog vägen. Detta var viktigt då 

vi ville få fram de uppfattningar som informanterna hade kring de frågor vi ställde 

för att få svar på vårt syfte. Att få fram ett resultat som skulle kunna generaliseras 

på en hel yrkeskår anser vi inte vara möjligt då det hade behövts fler intervjuer, 

dock anser vi att det finns enskilda uppfattningar som olika lärare i fritidshem kan 

känna igen sig i men det innebär inte att resultatets uppfattningar representerar alla 

i yrkeskåren. För att bredda tillförlitligheten ytterligare borde vi intervjuat 

informanter från olika typer av skolor, från stora och små skolor, skolor som ligger 

i tätort och på landsbygd samt både privata och kommunala fritidshem. I denna 

studie arbetade informanterna på större skolor och i centralorten. 

Vad det gällde val av digitala resurser märkets det i ljudkvalitén vilken utrustning 

som intervjuaren hade tillgång till. Att enbart använda röstinspelning med hjälp av 

datorns mikrofon gav sämre ljudkvalitet än när en mer professionell 

inspelningsmikrofon användes tillsammans med dator eller mobiltelefon. Detta var 

något som märktes vid transkriberingen att vissa av filerna var lättare att höra vad 

informanten sa än vad det var på de andra ljudfilerna. Även valet av program vid 

uppspelningen av ljudfilen vid transkriberingen avgjorde hur enkelt det var att gå 

tillbaka i tid i ljudfilen. Ett program var svårare att var mer precis medan det andra 

var enklare. 

När en av oss följde intervjuerna på digital länk råkade vi ut för missödet att en av 

oss vid ett tillfälle loggades ut från intervjun och missade delar av den. I detta fall 

var den inspelade ljudfilen ett bra hjälpmedel för att kunna ta igen det som missades, 

dock missades tillfället att tolka in kroppsspråk vid eventuella pauser. En viktig del 

i transkriberingen var att vi valde att lyssna igenom alla ljudfiler samtidigt som vi 
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följde med i den utskrivna texten, detta för att vi ville öka validiteten i vårt resultat. 

Det blev extra viktigt i de intervjuerna som den andre hade renskrivit samt ett steg 

i att börja bekanta sig med materialet som är starten i analysprocessen i 

fenomenografin. Fenomenografins sju analyssteg var till hjälp för oss för att få fram 

resultatet i den här kvalitativa studien. Dock är det en process att få fram det även 

om analysstegen är till hjälp för hur det ska bearbetas. Vissa steg, steg 4 gruppering 

och steg 5 artikulering av kategorierna, har gjorts om fler gånger för att försäkra oss 

om att vi har fått fram det mest utmärkande uppfattningarna som sedan visades i 

resultatdelen.   

 

7.2. Förslag på vidare forskning 

Utifrån denna studie har nya forskningsområden dykt upp som kan vara relevanta 

att forska vidare på:  

• Hur kan lärare i fritidshemmet arbeta för att skapa goda relationer, utifrån 

de utmaningar som de möts av på sin arbetsplats? 

• Hur kan den fysiska och psykosociala miljön på fritidshemmet konstrueras 

för att främja skapandet av de goda relationerna?  

• Finns det några skillnader i uppfattningarna om de goda relationernas 

betydelse om lärare i fritidshem arbetar på en ett stort fritidshem eller ett 

litet? Centralort eller landsbygd? Privat eller kommunal huvudman? 

• Hur uppfattar rektorer och skolpolitiker relationsbegreppet som står skrivet 

i styrdokumenten för fritidshemmet, vilken betydelse anser de att det har för 

eleverna, både på fritidshemmet och i privatlivet? 

• Vad betyder kontinuiteten i personalgruppen för de goda relationerna på 

fritidshemmet samt vilken inverkan får det på elevernas trygghet? 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
Informationsbrev till lärare i fritidshem och en förfrågan om de vill delta i studien, 

dessutom kommer rektorerna på respektive skola få mailet där de har möjlighet att 

säga ja eller nej till möjligheten för dennes anställda att delta. Detta 

informationsbrev mailas till rektorer samt till lärare i fritidshem som vi vet är 

behöriga för att dels få en kontakt med rektor samt att förklara i mailet att vem 

eller vilka vi gärna vill intervjua.  

 

2021-09-23 

Hej! 

Vi heter Charlotta Johansson och Jaybee Villanueva och studerar till grundlärare i 

fritidshem vid Högskolan Kristianstad.  

Vi är inne på vår sista termin av vår utbildning och har påbörjat vårt examensarbete. 

Vi önskar att få intervjua behöriga lärare i fritidshem som har i uppdrag att planera 

och genomföra undervisningen i fritidshemmet. 

Det är en intervjustudie som utgår från pedagogens perspektiv på relationens 

betydelse med eleverna på fritidshemmet. Intervjuerna vill vi gärna genomföra 

under perioden 11-27/10-2021, intervjun kommer ta ca 30 minuter. Önskvärt är att 

intervjun sker i en ostörd miljö för att ge både dig som informant och oss intervjuare 

bra förutsättningar. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av dator eller telefon 

och sedan skrivas ut i text. 

Studiens innehåll kommer anpassas till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer.  Det vill säga att medverkan kommer vara anonym, och även frivillig och 

att deltagandet kan avbrytas när som helst om det önskas av deltagaren. För att 

medverka i vår studie vill vi gärna att du skriver på en samtyckesblankett. 

Informationen som vi samlar in kommer bara användas till vår forskningsstudie. 

När arbetet är godkänt kommer vi att eliminera insamlade ljudmaterialet. Det 

skriftliga materialet kommer att av avidentifieras.   
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Redovisningen av resultatet i studien kommer ske genom muntlig presentation samt 

genom ett skriftligt examensarbete. Det skriftliga examensarbetet kommer efter 

godkännande av examinator att publiceras i en databas vid Högskolan Kristianstad 

samt på DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Vill du få en kopia av arbetet när 

det är klart är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

Tack på förhand för visat intresse. 

  

Med vänliga hälsningar 

Charlotta Johansson och Jaybee Villanueva 

  

Kontakt: 

Jaybee Villanueva jaybee.villanueva0010@stud.hkr.se, 073-648 33 92 

Charlotta Johansson charlotta.johansson0127@stud.hkr.se, 073-801 69 50 

Handledare: Lisa Fransson, lisa.fransson@hkr.se 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 
Samtyckesblankett för deltagare i den kvalitativa intervjustudien”Relationernas 

betydelse i fritidshemmet”. 

 

2021-09-23 

Samtyckesblankett  

 

Till dig som vill medverka i studien “Relationernas betydelse i fritidshemmet”. 

Denna blankett lämnas till författarna i samband med intervjutillfället. 

 

 

 

• Jag har läst informationen i Missivbrevet och samtycker till att medverka i 

studien. 

• Jag samtycker att intervjun dokumenteras samt att den spelas in. 

• Jag samtycker att informationen används i studiens syfte och att 

personuppgifter behandlas konfidentiellt.  

 

 

Ort och datum____________________________________ 

 

Namnteckning____________________________________  

 

Namnförtydligande ________________________________ 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

• Vad tänker du på när du hör begreppet relation pedagog - elev? 

• Vilka situationer är mer gynnsamma för att skapa goda relationer? 

• Hur kan den goda relationen bidra till pedagogens förutsättningar i 

undervisningen? 

• Hur kan den goda relationen bidra till elevernas förutsättningar i 

undervisningen? 

• Kan alla pedagoger ha goda relationer med alla elever?  

Om nej, hur hanterar ni det? 

Om ja, hur har ni arbetat för att uppnå detta? 

 

 

• Hur tänker du kring uppdraget att skapa och upprätthålla goda relationer 

som omnämns i kapitel 4 i läroplanen? 

 

 

• Något du vill tillägga? 

 

Följdfrågor till dessa kan vara: 

 

Kan du utveckla detta lite mer? 

 

Hur menar du med detta? 

 

Kan du ge ett konkret exempel? 

Har du fler exempel? 

 

För att säkerställa att intervjuaren har uppfattat informanten korrekt kan 

intervjuaren inleda en fråga/kommentar genom att säga menar du att…. och sen 
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förklara det som intervjuaren har uppfattat av informantens svar. Därefter får 

informanten besvara påståendet och ev förtydliga sitt svar.  

Avsluta intervjun genom att tacka för deras deltagande samt att om de kommer på 

något mer som de vill lägga till intervjun är de välkomna att ringa eller maila för att 

komplettera sina intervjusvar. 
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Bilaga 4 - Tackmail till Informanterna 
 

Hej! 

 

Vi vill rikta ett varmt tack för att du ville dela med dig av dina tankar kring 

relationerna med eleverna och vad det har för betydelse för ditt arbete. Vi har fått 

med oss mycket bra information som kommer vara till stor hjälp i vårt fortsatta 

arbete med vårt examensarbete. 

 

MVH 

Charlotta Johansson  

Jaybee Villanueva 

 


