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Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen över vad som möjliggör eller 

begränsar elevers relationsskapande. Genom intervjuer av behöriga lärare i 

fritidshem undersöktes hur de uppfattar sitt arbete med elevers relationsskapande. 

Intervjuerna genomfördes enskilda och semistruktuerade med sex lärare i 

fritidshem och fritidspedagoger på tre olika skolor i södra Sverige. Resultatet har 

analyserats utifrån den fenomenografiska teorin för att få fram lärarnas skilda 

uppfattningar som sedan diskuterats med koppling till tidigare forskning. Lärarna 

uppfattar att genom strukturerade aktiviteter ges eleverna förutsättningar till att 

skapa nya relationer. Däremot uppkommer skilda uppfattningar över om elever ska 

tvingas in i aktiviteter eller inte. Miljöombyte, både ute och inne, uppfattas påverka 

elevers relationsskapande positivt, men med få personal till de stora elevgrupperna 

beskrivs det som en svårighet. Avslutningsvis beskriver alla lärare att samarbete 

och goda relationer är grunden till att allt ska fungera. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Denna studie handlar om relationer på fritidshemmet och vill fördjupa kunskaper 

om hur lärare uppfattar möjligheter eller begränsningar i elevers relationsskapande.  

 

Socialt lärande äger rum överallt där vi lär tillsammans med andra och är en process 

som ständigt är i rörelse. I samspel med andra utvecklas även vår identitet och det 

innebär att den också förändras i olika sociala sammanhang. En essentiell uppgift 

för lärare i fritidshem är att se till att elever kan vara en del av sin sociala omgivning 

genom att de gynnar elevernas utveckling med att låta dem skapa egna 

relationserfarenheter och att finnas till för att stödja och utveckla deras kompetens 

inom sociala sammanhang (Lago & Elvstrand, 2021). Därav har lärare i fritidshem 

ett stort ansvar över att ge elever möjlighet till att bygga goda relationer (Skolverket, 

2014) och för att de ska kunna fungera i ett demokratiskt samhälle (Jonsson, 2018). 

Det sociala lärandet möjliggör för förståelsen om omvärlden och acceptansen om 

att alla individer är olika (Jonsson, 2018). Grunden för att elever ska kunna känna 

trygghet på fritidshemmet ligger i deras möjligheter att skapa goda relationer i 

elevgruppen. När elever känner denna trygghet ökar deras självkänsla som påverkar 

deras lust att lära. (Skolverket, 2014).  

Historiskt sett har arbetet med relationer setts som en viktig del av det 

fritidspedagogiska uppdraget. Det utbildningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska 

samt social- och familjepolitiska är grunderna som stått för fritidshemmets 

utveckling, vilket tog sin början under 1800 talet (Andersson, 2013). 

Hur har relationsarbetet utvecklats genom tiderna? 

 

När barn under 12 år förbjöds att arbeta under slutet av 1800-talet startades 

arbetsstugan upp för att motverka att barnen uppehöll sig på gatorna och fokus låg 

på att fostra barnen till hederliga och flitiga samhällsmedborgare. Fokuset riktade 

sig mot att barnen skulle arbeta tillsammans, samspela med varandra, omsätta idéer 

och öva turtagning vilket även gynnade barns relationsskapande (Klerfeldt & 

Haglund, 2011). I och med detta så fick barnen ett innehåll som främjade deras 

skolarbete med inslag av pedagogiska och sociala motiv (Andersson, 2013). När 
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den statliga skolkommissionen under tidiga 1930-talet ansåg att barnen behövde en 

plats för läxläsning och rekreation (SOU:2020) inrättades en fritidssektor och 

arbetsstugan ändrades till att benämnas eftermiddagshem (Andersson, 2013). 

Eftermiddagshemmet blev en plats där barnen kunde skilja mellan arbete och fritid 

och fick rekreationsmöjligheter (Andersson, 2013). Fokuset övergick från arbete 

till mer lek, fria aktiviteter, social utveckling och läxläsning (SOU:2020; Hansen, 

1999). Under 1960-talet blev Socialstyrelsen ansvarig som tillsynsmyndighet och 

det framkom ett behov av utbildad personal inom fritidsverksamheten. Med det 

pedagogiska ledarskapet som stöd så skulle barnen få utrymme för ett fritt 

skapande, få ge utlopp för sina känslor genom kreativitet och att även vägleda 

barnen för att främja deras sociala utveckling. Hela vägen fram tills nu har elevers 

relationsskapande uppmärksammats men det är först nu som det tydliggörs (Dahl, 

2014). År 1994 fick förskoleklassen, skolan och fritidshemmet en gemensam 

läroplan. Fritidshemmet flyttade in i skolans lokaler och därav blev fritidshemmet 

ett komplement till skolan (Skolverket, 2000: Dahl, 2014). En ny utgångspunkt i 

fritidshemmet gjorde att personalen riktade arbetet mot ett tematiskt arbetssätt, där 

organisationen utgick från att arbetet sker i arbetslag (Pihlgren & Rohlin, 2011). 

Det pedagogiska arbetet influerades av tidigare läroplaner och hade sin grund 

utifrån ett socialkonstruktivistisk sätt som redan var aktuellt under arbetsstugan och 

det tidiga fritidshemmet. Genom att se på det socialkonstruktivistiska utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt sätt, utvecklas ett lärande genom samspel med andra och 

omgivningens sociala miljöer (Pihlgren & Rohlin, 2011). Tidigare har elevers 

sociala relationer varit en övervägande del i verksamheten och nu i den senaste 

läroplanen, som trädde i kraft år 2011 och fritidshemmet fick en egen del år 2014, 

har utbildning och lärande lika stor del i verksamheten. I och med det så blev 

fritidshemmet “en del av det livslånga lärandet” (SOU:2020, s. 154). Dagens 

fritidshem ska komplettera skolan och vila på en demokratisk grund samt har i 

uppdrag att ge eleverna en meningsfull fritid där relationer, behov och intressen har 

en grundläggande del. “Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och 

förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom 

estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt” 

(Skolverket, 2019). Men i dagens fritidshem är elevantalet stort, vilket kan resultera 
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i en svårighet för personalen att se alla elever och deras relationer (Skolverket, 

2014). Under bara en tioårsperiod har elevantalet på fritidshemmet ökat med nästan 

100 000 inskrivna elever i ålder 6–12 år (Skolverket, 2020). Detta kan ses som ett 

problem i dagens fritidshem då gruppsammansättningarna oftast är större vilket kan 

bidra till en otrygghet hos eleverna som i sin tur påverkar dem negativt. Då även 

viss personal på fritidshemmen är outbildad skapar de till större utsträckning färre 

förutsättningar för goda samspel och relationer då kompetens och förhållningssätt 

har stor betydelse (Skolverket, 2014). För att få större förståelse över lärare i 

fritidshems arbete med relationer anser vi det viktigt att låta dem beskriva sina 

uppfattningar om elevers relationsskapande. Men varför är det så viktigt att arbeta 

med detta? Vilka uppfattningar har lärare i fritidshem om elevers 

relationsskapande?  

 

2. Syfte       

Med denna studie vill vi fördjupa förståelsen över vilka faktorer som möjliggör eller 

begränsar elevers förutsättningar till relationsskapande. Utifrån intervjuer av 

behöriga lärare i fritidshem och fritidspedagoger undersöks på vilka olika sätt de 

uppfattar arbetet med elevers relationsskapande. 

2.1. Forskningsfrågor 

 

1. Hur beskriver lärare i fritidshem att de arbetar med elevers 

relationsskapande? 

2. Vilka olika uppfattningar beskriver lärare i fritidshem om möjligheter eller 

begränsningar i elevers relationsskapande? 
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3. Tidigare forskning                                                                
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om elevers relationsskapande. Denna 

forskning har tematiserats och sammanställts i underrubriker som lyfter fram det 

som är relevant för denna studie.  

3.1. Det fritidspedagogiska arbetssättet 

Skolans har ett stort ansvar för elevers utveckling både när det kommer till 

samarbete och sociala relationer (Hansen, 1999). Hansen (1999) anser att lärare i 

fritidshems framtida yrkesroll ska benämnas som “lärare i social kompetens” (s. 

358), då deras centrala uppgift är att arbeta med elevers allmänna utveckling, 

sociala kompetens samt grupprelationer. Vidare beskriver Dahl (2014) att lärare i 

fritidshem arbetar utifrån en social kontext samt med olika förutsättningar i arbetet 

med elevers relationer. Utifrån deras tänk är det centrala i verksamheten elevers 

relationer och eftersom fritidshemmet fått en egen del i läroplanen konstaterar det 

hur viktigt det är med sociala relationer för elevers utveckling (Dahl, 2014). En 

viktig aspekt för lärares arbete i fritidshem, när det kommer till elevers sociala 

relationer, är att låta elever känna sig delaktiga och komma in i gemenskaper när de 

skapar tillsammans. Detta visar även på att lärarna har den kompetens som behövs 

för att inspirera eleverna både som grupp och individ (Skolforskningsinstitutet, 

2021). I Haglund och Andersons (2009) artikel om fritidshemmets arenor i Sverige 

och USA, poängterar de hur viktigt det är att de elever som behöver utveckla sitt 

sociala lärande ska få tillgång att gå i fritidshem, då det är där eleverna erbjuds de 

sociala aspekterna som de behöver för att utvecklas tryggt i samhället. De svenska 

fritidshemmen har sett vikten av aktiviteter som utvecklar de sociala kompetenserna 

hos eleverna istället för att rikta in sig på skolrelaterade aktiviteter. Detta synsätt 

börjar även förändras runt om i världen, som till exempel After School Programs i 

USA (Haglund & Andersson, 2009). Dock hävdar de som stiftar lagarna i USA att 

det ligger mer betydande vikt i att eleverna ska kunna alfabetet och lära sig skriva 

först. Men många pedagogiska verksamheter i USA lägger större vikt vid elevernas 

förmåga till att kunna intressera sig för att skapa meningsfulla relationer med andra. 

Det är när elever interagerar med varandra som det skapas en större möjlighet för 

dem till ett bättre lärande i verksamheten och dess organisation (Ladd, Herald & 
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Kochel, 2006). Förändringen från att ha ämnesrelaterade aktiviteter till aktiviteter 

som ger eleverna möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, har visat en positiv 

påverkan i deras skolprestationer (Haglund & Andersson, 2009). Något lärare dock 

måste ha i åtanke när det kommer till att arbeta med elevers sociala relationer är 

elevernas bakgrund, då alla individer är olika. Det är beroende på hurdant samhället 

är uppbyggt när vi växer upp, vilken uppfostran de har fått och hur undervisningen 

i skolan har gått till (Hansen, 1999). Hur en lärare använder sin kunskap om sina 

elever spelar en stor roll för vilka förutsättningar eleverna får för att kunna bygga 

upp relationer mellan varandra. Elevers möjligheter för att vårda om sina olika 

relationer med andra har till en stor del att göra med hur delaktig och hur närvarande 

lärarna är i verksamheten (Dahl, 2014). Med en närvarande lärare innebär det att 

läraren utvecklar goda relationer med eleverna genom att samtala, lyssna och 

bekräfta dem vilket även får dem att öka sin självkänsla (Skolforskningsinstitutet, 

2021). Hansen (1999) anser även att det pedagogiska arbetssättet ska innehålla viss 

struktur, vuxenstyrning och kopplingar till läroplanen (Hansen, 1999). Beroende på 

hur personal i fritidshem tolkar olika dokument, såsom läroplanen och Allmänna 

råd för fritidshem, samt hur de tar till sig elevernas intressen och behov, så kan 

lärarna göra om de sociala strukturerna och bidra till en mer inbjudande verksamhet 

för eleverna och till att fler sociala relationer byggs inom fritidshemmet (Haglund, 

2009). En annan viktig del för lärarna är att de får en förståelse över elevernas egen-

styrda aktiviteter, så att de kan möta dem och få en inblick i vilka strategier eleverna 

har för att skapa eller undvika relationer med varandra. Det finns även kopplingar 

mellan elevers relationsskapande och organisationens uppbyggnad. Beroende på 

hur organisationen är uppbyggd kan det påverka hur elever skapar relationer samt 

att elevers relationer kan påverka hur organisationen behöver byggas upp (Dahl, 

2011). Dahl (2011) påstår även att elevers ´egna rum´ måste respekteras men 

organiserade rum och aktiviteter styrda av lärare som är öppna och tilltalar alla och 

som ger möjligheten att ansluta sig till utan att fråga om tillträde, kan främja elevers 

samspel. Detta kan vidare kopplas till Aspelins (2015) beskrivning av en 

relationskompetent lärare, vilken ser elevernas intressen, förutsättningar och behov 

samt möter dem med respekt och förtroende. Därav har den relationskompetente 

läraren en förmåga att bygga upp positiva relationer till- och mellan elever. Då 
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lärares relationskompetens är en central del av professionen är det därmed viktigt 

att lärarutbildningarna utvecklar de blivande lärarnas förmåga för 

relationskompetens, för att kunna skapa en förståelse över andras tankar, känslor 

och avsikter (Aspelin, 2015). I en annan studie av Aspelin (2016) belyser han att 

talet kring relationer oftast kopplas till närhet. För att främja elevers lärande och 

fostran ses ändå detta rimligt, dock ses en risk att synen på närhet i relationer 

blandas ihop med andra relationsformer, som till exempel vänskapsrelation, vilket 

leder till att närhet får en större betydelse. Den pedagogiska relationen förlorar då 

sin mening och kraft och kan leda till att den upphör (Aspelin, 2016).   

3.2. Relationsformer 

Ihrskog (2006) menar att skolan är en social arena där elever har både kamrater och 

kompisar, men att alla kamrater, till exempel i klassen, inte är några de har valt, de 

bara finns där. Eleverna i Ihrskogs (2006) studie påpekar att de ser olika på vän, 

kamrat och kompis. Eleverna upplever vänner som många men som inte står dem 

så nära, kamrater är också fler till antalet men står dem närmare, som till exempel 

klasskamrater, och kompisar menar eleverna är de som står dem allra närmast, som 

de umgås med. Aspelin (2015) belyser två olika relationsformer, ’det 

mellanmänskliga’ och ’det sociala’, som är taget ur en text av Buber (1990). I det 

sociala menas att alla i en gruppsammansättning berörs av varandra. De känner en 

inbördes samhörighet där varje individs handling inom gruppen påverkar varandra 

genom normer. Dock så betyder det inte att alla inom en viss grupp känner en 

personlig tillhörighet till varandra. Motsatt ’det sociala’ får människor i ’det 

mellanmänskliga’ en personlig relation till varandra. De personer som har denna 

relation till varandra förhåller sig till den andra och ser personen som den människa 

den är och är närvarande. När dessa olika relationsformer kopplas ihop till elevers 

relationsskapande, ses det en likhet i Dahls (2011) studie om elevers deltagande i 

praktikgemenskaper. De praktikgemenskaper eleverna deltar i handlar om ett visst 

gemensamt intresse som delas av alla medverkande, till exempel filmer och tv, 

lekar, spel, skapande och fysisk aktivitet. Varje praktikgemenskap grundas i att 

eleverna känner sig trygga i den gemenskap de är i oberoende om eleven har en 

central plats eller finns i periferin. Eleverna följer och anpassar sig gentemot de 
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andra i samma praktikgemenskap för att få känna en tillhörighet. På samma sätt 

beskriver Ihrskog (2006) att elever skapar relationer med andra som liknar en själv, 

relationerna blir på så vis ett identitetsskapande hos dem (Ihrskog, 2006). Elever 

skapar därav relationer med andra som har samma intressen, men likhet kan också 

åstadkommas genom att ha likadana kläder eller saker. Elever som är i relation med 

varandra markerar även deras likhet genom att ha en gemensam förståelse när det 

kommer till värderingar och åsikter. Genom att skapa relationer med andra utifrån 

likhet synliggörs även olikheter, vilket blir ett sätt för elever att sortera ut varandra. 

Detta blir ett sätt för eleverna att inkludera samt exkludera varandra i en gemenskap 

(Bliding, 2004).  

3.3. Samhörighet eller uteslutning 

Även om lärare i fritidshem arbetar aktivt med elevers relationsskapande kan det 

ändå resultera i exkludering. Dahl (2011) belyser att intresse över olika saker ligger 

som grund för hur en gemenskap formas vilket kan bidra till att olika positioner i 

en gemenskap handlar om makt. De elever med mest kunskap i ett intresse tar en 

mer central plats vilket kan ses som maktpositioner. Deltagarna följer eleven i 

ledarposition, låter hen bestämma, för att få känna sig inkluderade i gemenskapen. 

Vidare tar Dahl (2011) upp allianser som sker i gemenskaperna. Vissa elever söker 

sig till varandra och bildar en allians mot de andra i gemenskapen vilket kan skapa 

både inkludering som exkludering. Inkludering och exkludering beror på att 

intressena skiftar mellan eleverna och en allians kan skapas men lika snabbt 

försvinna, i och med ett skiftande intresse över något. Bliding (2004) tydliggör att 

även språket har en stor påverkan på elevers relationsskapande. När elever i en 

gemenskap delar samma åsikter och talar nedlåtande om en annan elev upprätthålls 

och rättfärdigas denna elevs uteslutning samtidigt som gemenskapens samhörighet 

stärks. Alltså kan inkluderingen i en gemenskap stärkas genom att exkludera andra 

elever. Elfstrand & Lago (2019) uppmärksammar att många elever har svårt att få 

möjlighet till deltagande i en gemenskap och ges de tillträde till gemenskapen 

hamnar de oftast i en position med lägre status. Eleverna anser dock att exkludera 

någon är fel men försvarar det ändå när någon inte följer gruppens regler eller 

normer. Något som visar sig återkommande i Elfstrand och Lagos observationer är 
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bristen på lärarnas närvaro. Oftast ser lärarna vad som sker i leken men inte vad 

som sker i relationen mellan eleverna. Störst risk för lärarna att inte uppmärksamma 

elever som är ensamma eller exkluderade är i den fria leken utomhus då det är stora 

ytor och ständig rörelse och förändring. Inomhus är det mindre risk att lärarna 

missar elever i exkludering men finns ändå där, speciellt misstas elever som vandrar 

runt mellan fritidshemmets olika lokaler. Dessa elever riskerar att bli osynliggjorda 

av både de andra eleverna och av lärarna.  

4. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts. Först kommer en beskrivning 

av den teoretiska utgångspunkten som har genomsyrat analysarbetet, urval av 

respondenter, vilken insamlingsmetod som använts, hur materialet har bearbetats 

och analyserats, genomförandet i detalj samt de etiska principerna. Kapitlet avslutas 

med en metoddiskussion. 

4.1. Teoretisk utgångspunkt  

Studien har hämtat inspiration från fenomenografin, som utgör grunden för 

analysarbetet. Fenomenografin syftar till att förstå uppfattningar, analysera och 

beskriva, en så kallad erfarenhetsbeskrivning (Marton, 1981). Inom 

fenomenografin finns centrala begrepp såsom uppfattning, föreställningar, 

kvalitativa skillnader samt fenomen, vilket menas att människor har olika 

varierande sätt att uppfatta fenomen i omvärlden (Uljens, 1989). Dessa begrepp 

genomsyrar denna studies alla delar och har gett oss möjlighet att ta del av lärare i 

fritidshems kvalitativt skilda uppfattningar av elevers relationsskapande. Med 

kvalitativa skilda uppfattningar menas att alla individers uppfattningar om ett 

fenomen är unika. Genom att ha en fenomenografisk utgångspunkt i vår studie har 

vi därmed valt att skildra människors olika uppfattningar och inte hur det egentligen 

ska vara/är (Larsson, 1986). Utifrån lärarna i fritidshemmets uppfattningar kring 

fenomenet har resultatet sammanställts till olika beskrivningskategorier.  
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4.2. Urval 

I denna studie har ett subjektivt urval använts då studiens syfte är att undersöka 

vilka skilda uppfattningar lärare i fritidshem har om arbetet med elevers 

relationsskapande (Denscombe, 2018). Subjektivt urval innebär att respondenterna 

har valts ut på ett strategiskt sätt som är ändamålsenligt för studiens syfte 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Därav har vi valt att endast intervjua 

fritidspedagoger och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, med 

behörighet att undervisa i fritidshemmet och har yrkeserfarenhet. Till studiens 

intervjuer har det valts ut sex fritidspedagoger eller lärare i fritidshem som arbetar 

på tre olika skolor i södra Sverige.  

4.3. Genomförande 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) om studien skickades till rektorer på åtta olika 

skolor för att först få deras tillåtelse att kontakta skolans fritidshem. Tre rektorer 

svarade och gav oss tillåtelse att kontakta fritidshemmen. De tre fritidshemmen 

kontaktades med ett missivbrev (se bilaga 2) där vi beskrev syftet med studien samt 

skrev fram att det endast är utbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem, med 

behörighet att undervisa i fritidshemmet, som eftersöks. Ett av fritidshemmen nådde 

inte upp till de krav som fanns förklarat i vårt missivbrev så därav fanns det endast 

fyra respondenter som kunde delta. Vi ansåg att det behövdes två respondenter till 

då det var fokuserat på att intervjua sex personer. Personlig kontakt togs med 

ytterligare ett fritidshem och därmed fick vi två till respondenter till studien. 

Respondenterna skrev på samtyckesblanketter (se bilaga 3) för att styrka deras 

deltagande och samtycke. Vid varje intervju hade vi båda rollen som intervjuare då 

vi kunde komplettera varandra och tolka olika på vad respondenterna besvarade i 

intervjufrågorna. Vid varje intervju återupprepades information till respondenterna 

om Vetenskapsrådets etiska principer och att intervjun spelas in som ljudfil. Fyra 

av intervjuerna genomfördes i avskilda rum fritt från störande moment och två av 

dem genomfördes i personalrum där risken för störande moment kan uppkomma. 

Intervjuerna genomfördes med tre öppna frågor (se bilaga 4) vilka höll sig inom 

studiens syfte (Bjørndal, 2018). Frågorna var utformade för att ge respondenterna 

större möjlighet att utforma sina egna svar, då det möjliggör en större variation i 
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svaren (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuerna har genomförts enskilt med varje 

respondent samt varit semistrukturerade, där vi som intervjuare har kunnat välja 

ordning på frågorna utifrån samtalets påverkan (Patel & Davidsson, 2011). För att 

starta upp intervjun ställdes först tre frågor till respondenterna om deras utbildning 

och yrkeserfarenheter för att lätta upp stämningen men också för att få dem att bli 

komfortabla. Intervjuerna spelades in som ljudfiler på mobiltelefon som var satta 

på flygplansläge för att undvika störande moment och för att kunna lägga all vår 

uppmärksamhet på respondenterna. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner 

för att inte riskera att något material kom till spillo. Empirin från intervjuerna 

lyssnades på flera gånger och transkriberades sedan ordagrant. Transkriberingen 

delades upp mellan oss och vi valde även att granska varandras material. Valet av 

att granska varandras transkriberingar är för att säkerhetsställa att inget av det 

empiriska materialet uteblir. Det transkriberade materialet har analyserats 

gemensamt utifrån en fenomenografisk ansats för att hitta likheter och skillnader i 

de uppfattningar som visat sig om fenomenet. Transkriberingarna lästes flera 

gånger för att hitta de kategorier där lärarnas uppfattningar har en tydlig koppling 

till fenomenet samt studiens syfte och forskningsfrågor. Vid granskning av 

resultatet visade sig tydliga teman som färgmarkerades i olika färger för att sedan 

bilda tre kategorier. Detta underlättade sedan framskrivningen av resultatet. De 

kategorier som visade sig i resultatet var: relationsskapande arbetssätt, gruppen 

och miljön. Dessa kategorier har sedan analyserats samt diskuterats med koppling 

till tidigare forskning.   

4.4. Semistrukturerade intervjuer 

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Syftet med 

att använda semistrukturerade intervjuer ger möjligheten att utforma förutbestämda 

men öppna intervjufrågor som utgår ifrån ett specifikt tema. Öppna frågor ger 

respondenterna större frihet att utforma sina egna svar vilket möjliggör fylligare 

och mer detaljerade beskrivningar av deras skilda uppfattningar. Det ges även en 

flexibilitet att utforma och anpassa följdfrågor efter samtalets gång (Christoffersen 

& Johannessen, 2015).  
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4.5. Etiska överväganden  

För att behandla de som ingår i studien på ett etiskt sätt har vi förhållit oss till de 

fyra etikregler som är formulerade av Vetenskapsrådet (2017). De fyra 

huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011).  

Information- och samtyckeskravet har uppfyllts genom att skicka ut information till 

rektorerna för att få ett första godkännande att kontakta skolans fritidshem. När 

godkännandet från rektorn kom skickade vi ut ett missivbrev till fritidshemmen där 

det gavs information om studiens syfte. Fritidshemmen blev informerade om hur 

intervjumaterialet skulle komma att användas, att deras deltagande är frivilligt, att 

de har möjlighet att avbryta intervjun och sitt deltagande eller välja att inte svara på 

vissa frågor samt att studien kommer publiceras. När vi fick beviljat från 

fritidshemmen att de ville ställa upp på intervjuer så fick alla som skulle delta i 

undersökningen skriva på samtyckesblanketter. Konfidentialitetskravet uppfylls 

genom att ljudfiler skyddas av personliga inlogg och lösenord så inga obehöriga 

kan ta del av materialet. Eftersom det endast är få deltagare i denna studie ligger 

det till största vikt att deras identiteter inte synliggörs, så att de kan känna trygghet 

att svara fritt med egna ord på intervjufrågorna (Denscombe, 2018). 

Respondenternas namn, kön, ålder och arbetsplats har avidentifierats genom att vi 

benämner dem som Lärare 1, Lärare 2 och så vidare. Nyttjandekravet uppfylls 

genom att den information som samlats in genom intervjuer endast kommer 

användas för denna studies syfte och ändamål (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Då vi hade som avsikt att gå in så neutrala som möjligt i varje intervju gjorde 

vi ett ställningstagande att inte ha på oss eller med oss något som skulle påverka 

respondenternas svar (Patel & Davidsson, 2011). 
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4.6. Metoddiskussion 

Den fenomenografiska teorin valdes som ansats till denna studie då detta gav 

möjligheten att få fram lärare i fritidshems skilda uppfattningar av elevers 

relationsskapande. Enskilda intervjuer ansågs vara den bästa lämpliga metoden 

istället för gruppintervjuer då fenomenografins syfte är att skildra lärares olika 

uppfattningar. Fördelen med gruppintervjuer är att fler infallsvinklar och djupare 

samtalsdiskussioner kan uppstå mellan lärarna. En annan metod kunde varit att 

skicka ut frågorna i förväg till respondenterna så att de kunde haft möjlighet att 

fundera på sina svar då det uppfattades som att de ibland hade svårt att formulera 

sig eftersom frågorna var så djupa. Risken med dessa två metoder är att 

respondenterna skulle kunna bli påverkade av varandra vilket kan resultera i att 

respondenten inte hade beskrivit sina egna unika uppfattningar om fenomenet. 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerade vilket gav oss större möjlighet att 

ställa samma frågor men ändra ordningen beroende på samtalets innehåll 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Då vi hade tre öppna frågor så planerades 

det för en pilotstudie för att kunna hjälpa oss att ta reda på om vi hade rätt antal 

frågor, om de höll sig till studiens syfte och forskningsfrågor samt för att kunna 

justera dem innan själva undersökningen började (Patel & Davidsson, 2015). Med 

ett sent svar från respondenten till pilotstudien valdes det att genomföra studien 

utan pilotstudie för att hålla oss inom vår tidsram. Då pilotstudien inte gick att 

genomföra och att intervjun endast innehöll tre frågor, låg det ett stort ansvar på oss 

att vara uppmärksamma och lyhörda på respondenternas svar så att rätt följdfrågor 

kunde ställas för att fördjupa svaren (Denscombe, 2018). Möjligheten fanns att välja 

fler specifika frågor men då fanns risken att styra respondenterna in i rätt svar. 

Som avsikt var det att intervjua respondenterna i avskilda rum för att minska risken 

för störningsmoment. Fyra av intervjuerna genomfördes på detta sätt medan två 

genomfördes i personalrum då det var det mest avskilda rummet på fritidshemmet. 

De intervjuer som genomfördes i personalrum hade annan personal som då och då 

var i rummet vilket vi uppfattade kunde störa respondenten i att inte svara så djupt 

eller att respondenten höll tillbaka sina uppfattningar.  



 
 

17 

 

6. Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs resultatet och analysen av det material som kommit fram 

under intervjuerna. Resultatet har sedan delats upp i tre beskrivningskategorier för 

att belysa lärare i fritidshems uppfattningar om elevers relationsskapande. De tre 

kategorierna som skrivs fram är: relationsskapande arbetssätt, gruppen och miljön. 

Sist i varje kategori redogörs analysen av det berörda området som utgår från det 

fenomenografiska perspektivet, då syftet är att skildra lärares olika uppfattningar, 

som sedan sammanställs med en sammanfattning.  

I texten kommer begreppen elev och barn att omväxlas men båda avser elever i 

fritidshemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar en tematisk skildring av de kategorier som visats 

sig i resultatet där lärarna uppfattar att det läggs störst tyngd 

på elevers relationsskapande och därav längst ner i pyramidens 

bas. Lärarna beskriver även att elevers relationsskapande sker i 

gruppen och i miljön och därav byggs dessa på utifrån hur stor 

påverkan de har för elevers relationsskapande.  
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6.1. Relationsskapande arbetssätt 

Att arbeta för att främja elevers relationer uppfattar alla respondenter vara ett viktigt 

uppdrag i fritidshemmet. Goda relationer ligger till grund för att allt ska fungera. 

...jag tycker att allt handlar egentligen om relationer. [...] det 

går ihop i mycket alltså det här med samarbete, man ska kunna 

samarbeta tillsammans och alltså det går ju med i hela livet, 

relationer (Lärare 4)  

För funkar inte det så vet jag inte? Då blir fritids svårt i och 

med att vi gör mycket lekar tillsammans och såhär och det är 

mycket fri lek [...] Så det tycker jag är grunden verkligen, att det 

funkar socialt (Lärare 6) 

Att samtala med eleverna och få dem att skapa förståelse för varandra är något som 

alla lärarna beskriver att de arbetar med på fritidshemmet. En lärare uppfattar att 

attityder bland eleverna har gått ner i åldrarna och att de ha egoattityder. Läraren 

beskriver att elever är inte lika snälla och trevliga mot varandra i dagens samhälle. 

Så genom att prata om känslor, hur man är en bra kompis och visa respekt gynnar 

förståelsen över varandra, att alla har olika hemsituationer samt att alla är olika. 

Detta arbetssätt uppfattar lärarna skapar bättre gemenskap i gruppen och stärker vi-

känslan.  

...vi har ju som mål i vårt systematiska kvalitetsarbete att få 

ihop grupperna, att det ska bli en vi-känsla över fritids (Lärare 

4) 

...vi har ju en bok som heter känsloboken [...] så tar vi upp och 

diskuterar detta mycket och när situationer händer så försöker 

jag förklara, relatera kanske mycket till boken [...] när man blir 

ledsen så kan man bli arg, det är ju inte säkert att man blir 

ledsen [...] vi är ju så olika i det. För vi är olika personer 

(Lärare 3) 
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...de ska få en förståelse för det andra barnet i detta fallet eller 

de andra barnen om de är flera [...] Att samtala och till och med 

visa vad man menar (Lärare 2) 

Vi pratar väldigt mycket om hur man är som kompis, vi 

använder oss av utbildningsradion (Lärare 1) 

Genom att strukturera aktiviteter och öva mycket samarbete beskrivs som en 

möjlighet för eleverna att skapa nya relationer.  Många av respondenterna uppfattar 

att tydliga strukturer och rutiner är bra för eleverna och skapar trygghet.  

...barnen mår ju bra av den här strukturen och rutinen som vi 

har för de vet alltid vad som gäller liksom…[...] Det är ju 

liksom vårt mål att det, de ska känna sig trygga, glada, lugna 

(Lärare 6) 

...vi har som uppdrag att skapa de här elevrelationerna och för 

att få ihop en grupp [...] det gör ju vi genom aktiviteter (Lärare 

4) 

Genom att styra upp aktiviteter och dela upp dem i grupper får de möjlighet att 

känna sig delaktiga. För att motverka exkludering uppfattar lärarna att det är bäst 

att det är dem som bestämmer hur eleverna ska delas upp, inte eleverna själva. 

...vid alla aktiviteter och allting så, det tänker man ju ut innan 

att de får själva inte välja vem de ska vara med, och det tycker 

dem ibland är jättejobbigt och då har jag förklarat varför man 

inte får det här [...] Man får inte det för att det kanske blir 

någon som aldrig blir vald (Lärare 3) 

Respondenterna talar om vikten av att eleverna ska våga utmana sig själva, att de 

våga prova något nytt genom de styrda aktiviteterna. De uppfattar att om alla elever 

är med och testar en aktivitet ökar chansen att de lär känna varandra och vågar leka 

med varandra. Även att introducera nya lekar varje vecka som de sedan kan leka på 

rasterna gör att eleverna blandas och öka chanser för nya relationer. 
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...vi startar ju upp med en aktivitet varje gång, en gemensam 

aktivitet, för att då också ha förhoppning att integrera dem 

liksom, att dem ska få chansen att lära känna varandra och 

våga leka med varandra (Lärare 4) 

En tydlig skillnad uppkommer dock när en av respondenterna uppfattar att eleverna 

inte ska bli tvingade in i en aktivitet då de kan öka risken för utsatthet. 

...jag tvingar aldrig någon för man ska inte känna att man blir 

utsatt (Lärare 5) 

När det är fri lek beskriver en av respondenterna att det är viktigt att inte gå in och 

störa för mycket men ändå visa att de finns där, går runt i gruppen och är 

närvarande. Då räcker det med att observera, ha lite koll, prata med dem ibland och 

visa sitt intresse. 

Att man visar att man ser dem liksom tycker jag är jätteviktigt 

och det är ju en sak vi jobbar med här också i vårt 

värdegrundsarbete, att vi vill att dem ska känna sig trygga med 

alla oss vuxna och att dem vet att vi ser dem liksom allihop. Så 

det jobbar vi mycket för (Lärare 6) 

Lärarna uppfattar att deras eget förhållningssätt, hur de visar respekt mot varandra 

och hur de samarbetar, påverkar eleverna positivt i deras relationsskapande.  

Jag tycker ändå att vi har ett bra samarbete med lärarna. Det 

blir inte det här vi och dem på samma sätt som det många 

gånger kan bli och det tror jag med är viktigt för elevernas 

skull, dem ser att vi samarbetar, vi skapar relationer (Lärare 4) 

…vi har sagt att vi måste försöka få till, en stund varje vecka 

[...] detta funkar inte på fritids så bra eller detta funkar jättebra 

på fritids, hur brukar ni lösa det eller så [...] jag tror att det 

hade faktiskt gjort lite skillnad för att då är man lite mer enad 
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på nåt sätt, då gör man lite lika, någonting som barnen känner 

igen (Lärare 2) 

6.1.1. Analys 

Lärarna uppfattar att relationer är den viktigaste punkten i fritidshemmets 

verksamhet och lägger grunden för att allt annat ska fungera. Att samtala, lyssna 

och vara närvarande uppfattas ge eleverna en trygghet vilket delas av alla lärare. 

Samverkan med andra lärare och att ha ett bra förhållningssätt både till elever och 

lärare uppfattas påverkar eleverna positivt. Överlag beskriver lärarna att det är de 

strukturerade lekarna som främst möjliggör att eleverna skapar relationer då de får 

större chans att blandas och lära känna varandra, som i sin tur ska generera i att de 

vågar leka med olika elever i den fria leken. Struktur och rutiner beskriver lärarna 

liknande uppfattningar att det ger eleverna en trygghet och att de vet vad som gäller. 

En tolkning av detta är att struktur och rutiner är bra för elevernas trygghet då allt 

görs på samma sätt och eleverna blir medvetna om vad som sker och vad som 

komma skall. Lärarna beskriver att det är bäst att de har bestämmanderätt när det 

kommer till att dela upp eleverna i grupper och att testa på aktiviteter. De uppfattar 

att det minskar risken för exkludering av elever och möjliggör att alla ska få känna 

sig delaktiga. De uppfattar också att eleverna får ett större mod till att våga skapa 

relationer med andra om de utmanar sig själva genom att lärarna tvingar dem att 

testa på aktiviteter. Det tolkas som att lärarna gör på detta sätt med goda avsikter 

för att eleverna ska skapa relationer, mötas och arbeta tillsammans och motverka 

diskriminering och kränkande behandling. En respondent har en annan uppfattning 

och talar om att elever inte ska tvingas in aktiviteter och lekar då det ökar risken för 

utsatthet. Genom att lärarna tvingar in eleverna i strukturerade aktiviteter och lekar 

som de inte är bekväma med så tolkas det som att elevers trygghet och tillit 

gentemot lärarna kan minska och de kan känna att de inte få ta något eget ansvar. 

Men var går gränsen för att tvinga elever till nya aktiviteter och upptäckter de inte 

är bekväma med?  
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6.2. Gruppen 

Lärarna i fritidshemmen lägger ett stort fokus på aktiviteter och lekar för att få ihop 

gruppen men uppfattar ändå att eleverna är väldigt styrda över vilka kompisar som 

är där. När kompisarna som de brukar leka med går hem eller är sjuka uppfattar 

lärarna att eleverna kan känna sig ensamma, de vet inte vem de ska leka med eller 

vad de ska hitta på.  

För en del kan ju bli att dem går runt själva när kompisarna går 

hem, då vet de inte vad de ska göra liksom (Lärare 6) 

Lärarna beskriver då att loven kan vara bra då det ökar elevernas möjlighet att skapa 

nya relationer med andra som de inte brukar leka med. Då gruppkonstellationerna 

förändras under loven möjliggörs det att eleverna leker med andra kompisar än dem 

de brukar umgås med och då kan nya relationer upptäckas. 

...loven är perfekt för där är det ju blandat, där har man kanske 

inte alltid den man brukar vara med och då få man en chans att 

upptäcka och den kanske är lite rolig att vara med [...] då få 

man liksom en insyn i varandras liksom, en helt annan värld 

kanske (Lärare 3) 

Men oavsett om eleverna har skapat nya relationer och lärt känna nya kompisar 

under loven så faller de gärna tillbaka i den gemenskap de brukar vara i. 

Många gånger faller dem ju tillbaka, tyvärr. Men det blir ju inte 

samma osäkerhet kanske när kompisen går hem (Lärare 4) 

Flera av respondenterna uppfattar att i de flesta elevgrupper så bildas de sociala 

relationerna utifrån elevernas intressen som de har på sin fritid, olika sporter och 

hobbys, och då bildas det grupper och gemenskaper utefter det.  

...man väljer ur samma intressen, vi har liksom hockeykillar, då 

är dem (Lärare 3) 
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...vissa känner ju varandra från förskolan och vissa tränar ju 

hockey och fotboll och dans (Lärare 5) 

Men en skillnad uppkommer dock i en av respondenternas uppfattning där klassen 

eleverna kommer ifrån styr mer än själva intresset. Trots att läraren uppfattar att de 

leker på samma sätt och har samma intressen märks det att de är två olika klasser 

som kommer till fritids.  

Klasserna är ganska långt ifrån varandra på skoltid för dem 

har inte direkt nåt samarbete, så det är verkligen två grupper 

när de kommer till fritids (Lärare 2) 

Vissa beskriver att de har haft eller har elevgrupper som inneburit stora utmaningar 

för lärarna och att det har varit svårt att få den hjälp som behövts.  

Allt handlar om vad man har för barngrupp [...] förra året hade 

vi en supertuff barngrupp [...] som inte klarade av varandra 

[...] men nu har ju vi lika många barn som förra året men ändå 

betydligt mer möjligheter på grund av att barngruppen, på 

grund av att det är en bra barngrupp [...] så det är klart att, att 

det, barnen har med det att göra eller så (Lärare 4) 

...vi har vänt oss till elevhälsan för att vi känner att vi behöver 

ha lite stöttning och lite råd om hur vi ska jobba för att få den 

här kanske bra relationen i barngruppen men det har inte hänt 

så mycket (Lärare 1) 

Ett fåtal av respondenterna uppfattar att elever idag är mer egocentriska och ser allt 

utifrån jaget. De uppfattar att eleverna idag har svårare för att fungera i grupp och 

vissa tar en mer betydande ledarroll i gruppen. Detta uppfattas som att en 

maktposition uppstår där de andra eleverna följer ledaren för att få tillhöra 

gemenskapen.   
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...ja nästan egoister alltså, jag först, jag, jag, jag. Har svårt att 

se, se sig själv i det här stora [...] i det stora sammanhanget, att 

man är i en grupp (Lärare 2) 

...det har krupit ner i åldrarna och det är bekymmersamt tycker 

jag. Att man liksom, inte är snäll och trevlig mot varandra utan 

att man ha en, en egoattityd [...] det kan vara så att det är en 

som styr i den här gruppen och de andra hänger på i stort sett 

(Lärare 3) 

Något som beskrivs av alla respondenter är det stora elevantalet och för få personal 

på fritidshemmen. De uppfattar att de inte hinner med alla elever och speciellt när 

det kommer till grupper som har elever med särskilda behov, som inte har resurs 

under fritidstiden. Lärarna uppfattar att det ibland kan vara svårt för de eleverna att 

anpassa sig till miljöombyten och byte mellan olika aktiviteter. Lärarna beskriver 

då att det läggs ett stort ansvar på dem att finnas där för de eleverna, vilket i sin tur 

påverkar både planering och de andra lärarna på fritidshemmet.  

...det kan ibland liksom vara svårt för vissa barn och då blir det 

oftast att en personal får kanske gå till dem eller dem barnen 

som behöver extra stöd just där. Ska man då ha en aktivitet och 

planerat upp en sak så får man kanske tänka om där att ja, hur 

gör vi nu om du tar leken så får jag gå och ta dem, så där kan 

vara svårt ibland när man är många barn just (Lärare 6) 

För att dels för oss pedagoger kanske inte ser allt, hör allt i vad 

det gäller relationsbiten. Och det sociala samspelet, vi ser inte 

allt där, vi mäkta inte med och hinner med (Lärare 3) 

...jag hade velat ha mindre grupper [...] …de hade mått bättre 

av att ha mindre grupper men att vi har inget att välja på 

(Lärare 5) 

Vi har rymningsbenägna barn [...] är det så då sticker dem bara 

[...] det har hänt flera gånger att man liksom får sticka efter och 
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då vet man att nu står den andra personen där borta själv med 

övriga barngrupperna [...] det är en stress hela tiden [...] man 

kan ju inte klona sig (Lärare 2) 

En av respondenterna ser möjligheter med stora elevgrupper och begränsningar 

med mindre. Om eleverna är fler kan det vara lättare att utföra vissa lekar än om det 

är få elever.  

Då kan man lätt liksom dela upp dem i grupper och göra olika 

lekar eller aktiviteter och så där och lite stationer och så. Där 

jag jobbade innan var vi inte så många barn och då var jag ju, 

man lite mer begränsad i vissa saker liksom att man inte var så 

många i varje grupp till exempel (Lärare 6) 

Men det stora elevantalet kan också ställa högre krav på eleverna då det är fler som 

de måste förhålla sig till för att gruppen ska fungera.  

Nej, man behöver ju inte alltid vara bästa kompisar men man 

ska kunna föra sig tillsammans [...] med mindre barngrupper så 

hade det ju varit enklare att få ihop. För jag menar, det säger ju 

sig själv, hade vi satt 50 vuxna i ett rum, hade vi löst det? Nej, 

men herregud, det hade ju inte gått, men barnen ska lösa det 

(Lärare 4) 

Men att blanda grupper och klasser på fritids uppfattar lärarna ändå är bra för 

elevernas relationsskapande.  

...fritids har många olika klasser, alltså vi har ju inte bara en, 

en årskurs utan flera årskurser och få ihop dem och liksom 

integrera dem så att de inte alltid kanske leker med, med samma 

kompisar hela tiden [...] fördelen med fritids det är ju liksom 

att, att barn går hem, att man måste vidga sina vyer lite och det 

tycker jag är nyttigt [...] då får ju dem möjligheten att lära 

känna andra (Lärare 4) 
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6.2.1. Analys   

Under analysarbetet identifieras skilda uppfattningar i lärarnas beskrivningar om 

stora elevgrupper. De flesta av lärarna uppfattar stora elevgrupper som ett stort 

problem då de beskriver att de inte hinner med och att det oftast skapar en stress 

hos dem. Vi tolkar det inte som att det är de stora elevgrupperna som är problemet 

utan att problemet snarare ligger i att det är för få anställda på fritidshemmen. 

Lärarna tenderar snarare att lägga problemet hos elevgruppen. En av lärarna 

beskriver att hur eleverna är som individer påverkar hur lätt och ordentlig eller svår 

och stökig gruppen är. Det kan tolkas som att lärarna vill det bästa för elevgruppen 

samt de enskilda individerna och besitter rätt kunskaper men får inte den hjälp de 

behöver i form av mer personal och resurser för att kunna göra de anpassningar som 

behövs. En av lärarna uppfattar, i motsatts till övriga respondenter, stora 

elevgrupper som en möjlighet när det kommer till lekar och aktiviteter. Denna lärare 

har tidigare arbetat på ett mindre fritidshem med få inskrivna elever och uppfattade 

istället det som en begränsning. Kanske kan det bidra till att hen endast beskriver 

möjligheterna med stora elevgrupper. Den enda gången läraren talar om att det är 

en begränsning med stora elevgrupper och få anställda på fritidshemmet är när det 

kommer till elever med särskilda behov. Detta är även en uppfattning som flera utav 

lärarna beskriver.  

Loven är ett upprepat ord hos lärarna som de talar väl om för att eleverna ska kunna 

skapa nya gemenskaper då det är förändrade gruppkonstellationer. Trots att lärarna 

uppfattar att eleverna skapar nya relationer och kompisar under lovet faller eleverna 

tillbaka till samma gemenskaper de hade innan. Lärarna uppfattar att det är bra för 

eleverna om de inte leker med samma personer hela tiden utan att de ska utöka deras 

kompiskrets. Men varför ska de behöva leka med andra som de kanske inte vill leka 

med? Blir det en meningsfull fritid för dem då? Oavsett om lärarna uppfattar att 

eleverna har fått flera nya kompisar under loven tolkar vi det som att de inte har 

det.  

En av lärarna gör en jämförelse med hur vuxna skulle klara av att fungera 

tillsammans i en stor grupp och hur det skulle påverka oss. Vi uppfattar jämförelsen 

som att vuxna antagligen inte hade klarat av det och att det är en självklarhet att det 
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skulle ha bildats grupperingar. Så varför lägger då lärare i fritidshem ett så stort 

ansvar på att alla elever i en stor grupp ska klara att umgås tillsammans? Det 

viktigaste eleverna ska klara av i en stor elevgrupp är ändå att kunna visa respekt 

och förstå varandra, inte behöva vara kompisar med alla.  

6.3. Miljön 

Hur omgivningen är både inomhus och utomhus, är en gemensam och viktig aspekt 

uppfattar alla respondenter då det ger möjlighet att skapa nya relationer och att hitta 

gemensamma intressen. Dock ses det en skillnad då en av respondenterna uppfattar 

att eleverna oftast tillbringar sin tid på fritids i samma gemenskaper trots att det sker 

ett miljöombyte.  

...mycket det är ju att de är sina grupper liksom (Lärare 6) 

Alla uppfattar ändå att miljön har en stor betydelse för eleverna då det exempelvis 

kan föra samman de elever som oftast vill vara själv. 

...på måndagar så går ju jag till skogen med en annan 

halvklass, med en annan etta som inte tillhör vårt fritids […] vi 

hade ju en elev som gärna dra sig undan lite själv och sådär 

och det har dem också i den klassen och helt plötsligt så sa vi, 

men gå, ni kan hitta på någonting och då, lekte de hela 

eftermiddagen i skogen (Lärare 4) 

Att ha bra och inspirationsgivande lokaler inne i fritidshemmet betyder mycket för 

elevers relationsskapande då de kan finna många gemensamma intressen. 

Respondenterna uppfattar att genom att ha många rum inne i fritidshemmet och att 

ha en bra gympasal är bra, då eleverna få stora möjligheter att utöva sina intressen 

och att upptäcka andras intressen för att eventuellt skapa nya sociala relationer. 

Vi har en stor fin idrottshall där vi utnyttjar en dag i veckan 

iallafall, minst (Lärare 6) 

Möjligheterna är ju lokalerna tycker jag. De är fantastiska och 

många rum [...]…nu har vi ett helt eget hus [...] det skulle jag 
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aldrig vilja bli av med för detta är ju det bästa tycker jag 

(Lärare 2) 

Genom att vara i skogen så kan det byggas fler relationer då ett nytt skapande av 

leken görs genom att vara ute i naturen och det bjuds in fler i leken. Eleverna hittar 

inspiration från dataspel och skapar egna lekar utifrån det.  

 

...de älskar dem att vara i skogen, fixa och leka och så, och det 

bygger ju också broar. De som man inte brukar vara med 

kommer in i kojan eller så […] Det blir ju andra lekar i skogen 

också. De har ju en annan syn med på vad de kanske spelar på 

datorn hemma och då vill de leka det uppe på berget och ja, det 

är lite olika konstellationer (Lärare 5) 

...när vi väl kommer till skogen då underlättar det att vara i 

skogen istället för att vara på skolgården för barnen, dem få 

byta miljö och det gör jättemycket (Lärare 4) 

6.3.1. Analys 

Lärarnas uppfattning av miljön är att den beskrivs som betydelsefull för elevers 

relationsskapande och för att skapa nya intressen. Även att ha många och stora 

lokaler uppfattas som fördel till att finna gemensamma intressen, speciellt i 

gympasalen där de får chans att utöva sina intressen som det kanske inte finns 

möjlighet till att göra hemma. Att fritidshemmet även har egna lokaler kan tolkas 

som att fritidshemmet blir en egen verksamhet vilket lärarna uppfattar är det bästa. 

Detta kan även ses som att de inte är beroende av att hela tiden förhålla sig till 

skolan om de hade varit i deras klassrum under fritidstiden. Mångfalden av lärarna 

beskrev hur bra skogen är för eleverna och att det finns mycket att ta inspiration 

ifrån där. Vissa lärare uppfattade även att eleverna behöver komma ifrån 

skolgårdsmiljön då det är en plats de vistas på dagligen. Det underlättar att vara i 

skogen och skapar möjligheter till nya intressen och gemenskaper. Dock uppfattas 

det inte som en självklarhet då vi ser en skild uppfattning från en av lärarna som 

beskriver att eleverna ändå tillbringar sin tid i skogen i samma gemenskap som de 
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brukar vara i. Samtliga lärare i fritidshem beskrev att de hade tillgång till en bra 

utomhusmiljö och närhet till skogen. Lärarna uppfattar att skogen är en inbjudande 

miljö då naturen bjuder in till inspirationsgivande lekar som eleverna fått med sig 

hemifrån. Lärarna beskriver att eleverna får inspiration från dataspel som de gör till 

verklighet ute i skogen. De flesta lärarna uppfattar även skogen som en 

relationsskapande miljö då elever kan föras samman genom att de finner 

gemensamma intressen hos andra elever.  

7. Sammanfattning av resultat och analys 

Utifrån resultatet är det arbetet med relationer som har högsta prioritet på samtliga 

fritidshem och det är genom de strukturerade aktiviteterna som lärarna uppfattar är 

bäst för eleverna för att skapa sociala relationer, då eleverna kan blandas, lär känna 

varandra bättre och ge dem en trygghet. För att förebygga exkludering bland 

eleverna på fritidshemmet uppfattar lärarna att det är bäst för eleverna att de vuxna 

delar upp dem i grupper så att ingen ska hamna utanför men även att det finns skilda 

uppfattningar bland lärarna då det framkommer att ingen ska behöva tvingas in i 

leken. En gemensam uppfattning hos lärarna är att loven är ett ypperligt tillfälle för 

att skapa nya gemenskaper då gruppkonstellationerna förändras. Lärarna delar 

uppfattningar om att hur miljön är utformad både inomhus och utomhus påverkar 

hur eleverna skapar relationer. Gympasalen beskrivs som en viktig tillgång då 

eleverna få chans att utöva sina intressen och på det sättet även finna nya 

gemenskaper.  Även skogen är ett bra tillfälle för sociala relationer då den inbjuder 

till inspiration samt rekreation. Lärarna uppfattar att skogen kan utveckla elevernas 

fantasi genom att de tar inspiration hemifrån, från till exempel dataspel, till en 

passande naturinspirerande lek.   

Det skildras olika uppfattningar om stora elevgrupper då det bara är en av lärarna 

som talar om att det är bra med stora elevgrupper för utformandet av aktiviteter. 

Men sammanfattningsvis delar alla lärare samma uppfattning om att stora 

elevgrupper är bra när det kommer till att skapa relationer och hitta gemensamma 

intressen.  
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till den forskning som belysts i studien. 

Syfte och forskningsfrågor återupprepas för att underlätta diskussionsläsningen. 

Med denna studie vill vi fördjupa förståelsen över vilka faktorer som möjliggör eller 

begränsar elevers förutsättningar till relationsskapande. Utifrån intervjuer av 

behöriga lärare i fritidshem och fritidspedagoger undersöks på vilka olika sätt de 

uppfattar arbetet med elevers relationsskapande. 

 

1. Hur beskriver lärare i fritidshem att de arbetar med elevers 

relationsskapande? 

2. Vilka olika uppfattningar beskriver lärare i fritidshem om möjligheter eller 

begränsningar i elevers relationsskapande? 

 

8.1. Relationskapande arbetssätt 

Att alla som arbetar inom skolan har ett stort ansvar i elever relationsskapande 

(Hansen, 1999) är en tydlig uppfattning från lärarna som beskriver relationen som 

grunden till att allt ska fungera. Men vad uppfattas vara viktigast för 

relationsskapandet? Bliding (2004) påstår att språket har en betydande del i elevers 

relationsskapande. Detta beskriver även en av lärarna då elever idag inte är lika 

snälla och trevliga mot varandra. Eleverna uppfattas ha en mer egoattityd och 

lärarna beskriver vikten av att samtala om känslor så att eleverna skapar en 

förståelse för varandra. Även när det uppstår konflikter eller missuppfattningar är 

det viktigt att prata och till och med visa vad de menar.  

En delad uppfattning från lärarna är att strukturer och rutiner är bra för eleverna. 

Men är det främst för eleverna bästa eller främst för att det underlättar för lärarna? 

Visst kan det underlätta för eleverna att veta vad som sker, vad som komma skall 

och att det alltid sker på samma sätt för att öka tryggheten och minska konflikter, 

men kan det också skapa en stress hos eleverna att alltid ha tid och rutiner att 
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förhålla sig till, att de behöver avbryta lekar eller sysselsättningar för att hålla sig 

till rutinen?   

Lärarna uppfattar att strukturerade aktiviteter möjliggör elevernas 

relationsskapande då de blandas med varandra och får en chans till att skapa nya 

intressen. Det råder dock skilda uppfattningar över om lärare ska tvinga eleverna 

till att prova på aktiviteter eller om det istället får elever att känna utsatthet. Här 

visar sig en konflikt mellan uppdraget som det är formulerat i läroplanen i relation 

till individens inflytande och delaktighet i sin fria tid. Enligt Aspelin (2015) ska 

lärare se till elevernas behov och möta dem med respekt och förtroende. Gör lärare 

det när de tvingar in elever i aktiviteter? Vidare beskriver Aspelin (2015) att en 

relationskompetent lärare har förmågan att bygga upp positiva relationer till- och 

mellan elever. Men ett fåtal av lärarna beskriver att det är de som ska ha 

bestämmanderätt över eleverna när det kommer till uppdelning av grupper. Detta 

för att förebygga att ingen ska känna sig utanför. Men är bestämda grupper en 

självklarhet för att alla elever ska känna sig delaktiga eller kan elever ändå känna 

sig exkluderade trots att de har blivit placerade i en grupp? Utifrån sett kan detta 

uppfattas som positivt men bara för att en elev deltar i en aktivitet eller grupp är det 

inte säkert att eleven känner delaktighet. Men genom att tvinga in elever i aktiviteter 

kan det skapa en otrygghet hos dem och istället för att de ska få en positiv 

upplevelse kan den istället bli negativ. Men kan det finnas en risk att de elever som 

aldrig tvingas, utmanas eller vågar prova på aktiviteter ändå hamnar i ett 

utanförskap då de missar chansen till att upptäcka nya intressen vilket kan leda till 

nya relationer? Haglund och Andersson (2009) belyser att fritidshemmen har sett 

vikten av att aktiviteter utvecklar elevers sociala kompetens (Haglund & 

Andersson, 2009). Så genom att tvinga in elever i aktiviteter kan därför uppfattas 

som en möjlighet till relationsskapande för de elever som oftast inte vill delta. Dock 

anser Dahl (2011) att eleverna själva ska kunna avgöra om de vill vara delaktiga 

eller inte. Lärares uppdrag kan därför diskuteras som komplext då de både ska 

utmana elever till att skapa nya intressen, som vidare kan möjliggöra nya relationer, 

men inte riskera att någon elev blir otrygg och känner sig utsatt.  
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8.2. Gruppen 

Att det är stora elevgrupper i fritidshemmen har det pratats mycket om och det 

nämner samtliga respondenter, men i och med de stora elevgrupperna så är det risk 

för att fokus läggs på gruppdynamiken istället för elevers sociala relationer. Med 

stora elevgrupper kan lärarna dela upp dem i grupper så att alla elever få vara 

delaktiga och de kan utföra de aktiviteter som behöver många deltagare, men det 

kan även finnas en risk att eleverna hamnar i en gemenskap där exkludering sker. 

En maktposition kan upptas av en elev och enligt Dahl (2011) kan andra elever 

anpassa sig till denna och följer hens bestämmelser för att få vara med i 

gemenskapen. 

Något som uppfattas problematiskt är när elevgruppen är stor och det finns elever 

med särskilda behov som inte har resurs under fritidstiden. Lärarna uppfattar då att 

det läggs ett stort ansvar på dem att finnas där och stötta de eleverna. De beskriver 

att det läggs störst vikt att elever med särskilda behov har resurs under skoltid. 

Prioriterar skolledningen skolan först då det är där eleverna har kunskapskrav att nå 

upp till som inte finns på fritidshemmet? Eller anser de att lärare i fritidshem har ett 

uttalat fostransuppdrag att integrera omsorg och lärande och därför ses inget behov 

av att elever med särskilda behov behöver resurs på fritids? Lärarna beskriver att 

de känner att de inte får den hjälp de behöver vilket resultera i att de känner sig 

otillräckliga, både för elever med särskilda behov och övriga elevgruppen. Dahl 

(2014) menar att när en lärare är närvarande ges elever större möjlighet till att vårda 

om sina relationer. Hur ska de hinna med att vara närvarande när de känner sig 

otillräckliga? 

En gemensam uppfattning bland lärarna är att loven är ett bra tillfälle för eleverna 

att skapa nya relationer då gruppkonstellationerna förändras. Men de elever som 

inte går på fritids på loven får inte samma möjligheter till nya relationsskapanden 

och förväntar sig antagligen att samma kompisgäng finns där för dem när de 

kommer tillbaka. Skulle loven istället kunna bidra till utanförskap för de elever som 

inte är på fritids då? Lärarna uppfattar att oavsett om eleverna hittat nya kompisar 

under loven faller de oftast tillbaka i de gruppkonstellationer de hade sedan tidigare. 

Detta kan förstås utifrån Ihrskog (2006) studie där elever påvisar att de ser olika på 
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kompisar och kamrater (Ihrskog, 2006). De som eleverna umgås med under loven 

blir ett substitut till deras ´riktiga´ kompisar. Men, kan synen på vilka som är 

elevernas ´riktiga´ kompisar vara en anledning till att de faller tillbaka i samma 

gemenskap som de brukar umgås med?  Det som lärarna uppfattar som nya 

kompisrelationer uppfattar antagligen inte eleverna likadant. Gemenskapen i 

kompiskretsen är antagligen så stark att den är svår att bryta oavsett om lärarna 

uppfattar att eleverna får möjlighet att hitta nya kompisar på loven.  En annan 

synvinkel kan vara att loven är för korta för att eleverna ska hinna bygga upp starka 

relationer med varandra och att det är därför de faller tillbaka till de gemenskaper 

de brukar umgås med. Enligt Dahl (2011) känner elever trygghet i den gemenskap 

de brukar vara i.  

8.3. Miljö 

Utifrån lärarnas gemensamma uppfattning så har miljön en stor betydelse för att 

skapa relationer och för att hitta gemensamma intressen. Eleverna ska ha en bra 

inomhusmiljö med stor yta och många rum och utomhusmiljön ska ha en närhet till 

skogen då den är inspirationsgivande och det underlättar för eleverna att skapa fler 

sociala relationer. Enligt Elfstrand och Lago (2019) är det dock större risk att lärarna 

inte är uppmärksamma på elevers relationsskapande i utomhusmiljön under den fria 

leken då det är ständigt rörelse på stora ytor och det kan bli svårt att upptäcka om 

relationer skapas eller om det förekommer exkludering. Även när eleverna är 

inomhus så kan det bli lätt att missa om elever bli åsidosatta av andra elever då 

flertalet fritidshem har många olika rum på stor yta. Elevers utveckling och lärande 

ska ske utifrån deras intressen och behov och detta påpekar Aspelin (2015) i sin 

beskrivning om den relationskompetente läraren som har en kapacitet att bygga upp 

goda relationer utifrån elevernas behov och intressen. Även utformningen av miljön 

är en viktig aspekt då miljön påverkar hur deras behov och intressen kan tillgodoses. 

Lärarna uppfattade även att eleverna behövde komma ifrån den vardagliga miljön 

som de vistas på under skoltid. Kan det vara en brist på pedagogisk miljö på 

skolgården och att det inte finns tillräckligt med redskap för de stora elevgrupper 

som finns på fritidshemmen? Dahl (2011) påstår att det finns kopplingar med hur 

organisationen är uppbyggd och elevers skapande av relationer.  
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8.4. Förslag till fortsatt forskning 

Ett återkommande tema i resultatet är lärarnas beskrivningar om att de bygger upp 

en stress över att inte räcka till för de stora elevgrupperna på grund av få personal. 

En intressant studie kan därmed vara att undersöka hur lärares professionalitet 

påverkas av stora elevgrupper. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till rektorerna 

Hej! 

Vi är två studenter ifrån Blekinge som läser på Högskolan Kristianstad till 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi är inne på vår sista termin 

och är just nu mitt uppe i vårt examensarbete. I vårt arbete så fokusera vi på hur 

lärare i fritidshem ge förutsättningar för elevers sociala relationer och därav är vi 

intresserade av att intervjua utbildad personal inom fritidshem. Vi kommer inte ta 

tid från verksamheten utan vi anpassar oss efter personalens tillgänglighet. Varken 

skola eller intervju-personerna kommer att nämnas vid namn i vårt arbete utan 

kommer att avidentifieras. Finns det möjlighet att vi kan kontakta ert fritidshem 

för att se om det finns intresse för att ställa upp på våra intervjuer som kan hjälpa 

oss vidare i vårt självständiga arbete?  

När vårt arbete är färdigt och publicerat så kan vi skicka det till er så att ni få ta 

del av det.  

Tacksam för snabbt svar =) 

Mvh//  

Ann-Charlotte Lundberg   Therese Åkesson 
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Bilaga 2. Missivbrev till fritidshemmen  

Hej! 

Vi är två studenter som läser på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem på Högskolan Kristianstad. Vi skriver nu vårt examensarbete som 

inriktar sig mot hur utbildade lärare i fritidshem uppfattar elevers 

relationsskapande. Vi skulle därför behöva eran hjälp för att samla in information 

till vårt arbete under veckorna 8–9 (från onsdag 23/2–4/3). De vi söker till intervjuer 

är utbildade fritidspedagoger eller lärare i fritidshem. Intervjuerna med er kommer 

att göras enskilt och vi ser, om möjligt, helst att träffas på eran arbetsplats men på 

grund av rådande omständigheter så är vi öppna för andra lösningar. Intervjun 

kommer att spelas in med röstinspelning och intervjun förväntas ta cirka 30 minuter 

beroende på hur mycket information vi få utifrån era svar på frågorna. I vårt arbete 

tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och med det så innebär det 

att: 

1. Samtyckesblanketter kommer att skrivas på utav samtliga deltagare 

2. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som 

3. Alla deltagares namn kommer att avidentifieras, det vill säga är anonyma 

4. När detta arbete är färdigt och publicerat så kommer all insamlad data att 

raderas 

Det inspelade materialet kommer endast att användas till vår studie men kommer 

eventuellt att delas med vår handledare. Vi ser gärna att ni svarar senast under vecka 

7 (14/2–18/2) och det kan ni göra genom att svara på detta mail. När vårt arbete är 

publicerat så skickar vi gärna en länk till er där ni får ta del av det. Hoppas att vi 

kan ses och om ni har några funderingar eller frågor så hör gärna av er.  

Mvh//  

Ann-Charlotte Lundberg   Therese Åkesson 
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Bilaga 3. Samtyckesblanketten 

Samtyckesblankett 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att medverka i denna 

intervjustudie där syftet är att undersöka på vilka skilda sätt 

lärare i fritidshem uppfattar arbetet med elevers 

relationsskapande. Studien riktar in sig på semistruktuerade 

intervjuer där jag har tagit del av den information angående 

behandling av mina personuppgifter och om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som innebär att: 

 

1. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som. 

2. Alla deltagares personliga information kommer att 

avidentifieras enligt konfidentialitetskravet.  

3. All insamlad data kommer att förvaras säkert så att inga 

obehöriga få åtkomst till det.  

4. När detta arbete är färdigt och examinerats så kommer 

all insamlad data att raderas. 

 

 

Datum:                     ____________________  

 

Namnteckning:         ____________________ 

 

Namnförtydligande: ____________________ 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

Skulle du kunna berätta lite om dig själv/din yrkeserfarenhet som lärare i 

fritidshem/fritidspedagog? 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat som lärare i fritidshem/fritidspedagog? 

3. Hur många år har du arbetat på just det här fritidshemmet? 

Inledande till frågor: 

Elevers sociala relationer är viktiga för alla som jobbar inom skolan men speciellt 

för lärare i fritidshem och tittar man till del 4 som är fritidshemmets kapitel, har vi 

i uppdrag att utveckla elevers sociala kompetens, de ska utveckla förmågan att 

samarbeta och att kommunicera tillsammans med andra. Kunna utveckla goda 

kamratrelationer som ska gynna dem i deras fortsatta utveckling. Skulle du kunna… 

Direkta frågor: 

1. Berätta vad elevrelationer är för dig i en fritidshemkontext? 

2. Hur uppfattar du att du arbetar för att främja elevers relationsskapande? 

3. Vilka möjligheter eller begränsningar skulle du beskriva finns i din 

verksamhet? 

4. Något mer du vill tillägga? 

 


