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Fritidshemmet är en social arena där människor möts och tar del av varandras tankar, 

känslor och erfarenheter, vilka bidrar till att olika typer av relationer skapas och upprätthålls. 

Studiens syfte var att söka kunskap om vad barn beskriver viktigt för att skapa och 

upprätthålla relationer med kamrater och pedagoger på fritidshem. I studien fokuseras 

följande forskningsfrågor; 

● Hur beskriver barn trygghet? 

● Vad beskriver barn är viktigt för att bygga och bibehålla trygga samt förtroendefulla 

relationer med fritidslärarna och andra barn? 

● Hur arbetar fritidslärarna för att främja trygga och förtroendefulla relationer med 

barn och mellan barn på fritidshem? 

Teoretiska utgångspunkter i den här studien är sociokulturell teori och Vygotskijs tankar 

om lärande och utveckling. Studien genomfördes med kvalitativ forskningsmetod genom 

en etnometodologisk ansats. Vid analysen skapades följande teman: Trygghet och att vara 

tillsammans, Vänskap och intressen, Att förhålla sig till regler och normer, En bra pedagog.   

Resultatet visar att trygghet och att vara tillsammans innebär att ha någon nära, det kan vara 

en vän med ett gemensamt intresse eller en pedagog som finns till hands.  

 

Sökord: Barns perspektiv, Pedagoger, Relationer, Fritidshem, Sociokulturell teori 
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1 Inledning 

På fritidshemmen och i skolan befinner sig barn och vuxna från olika kulturer och 

sammanhang. Dessa olika människor och kulturer möts och skapar någon form av relation 

till varandra. Skolverket (2011, rev. 2016) förklarar att skolan och fritidshemmet ska vara 

en plats som främjar trygghet och social gemenskap. Det är allas plikt som arbetar i skolan 

att ge barnen förutsättningar att känna sig trygga, en känsla av tillhörighet och förståelse 

för sin del i andra människors välbefinnande.  

 

Tidigare forskning visar att pedagogernas förhållningssätt påverkar elevernas sätt att skapa 

och upprätthålla relationer. Dahl (2014) menar att pedagogernas sätt att se på barnens 

relationskompetens till viss del har betydelse för hur barnen utvecklar relationer till andra 

barn. Hon menar att det finns en tradition bland pedagoger att värdera vissa förmågor som 

mer värdefulla i relationsskapandet, såsom förmågan att samarbeta och anpassa sig efter 

andra. Att vara eniga beskriver pedagogerna i hennes studie vara en viktig del i 

upprättandet av goda relationer. Vad är egentligen goda relationer? Juul och Jensen (2015) 

menar att det är betydelsefullt för barns psykosociala utveckling att lära sig hantera olika 

slags relationer och att oenighet är viktigt för att förstå sig själv i förhållande till andra. För 

att samarbeta krävs en förmåga att hantera konflikter och meningsskiljaktigheter. Tidigare 

forskning visar att miljön och de vuxna som omger barnen påverkar hur barnen väljer att 

sätta gränser och exkludera eller inkludera varandra, vilket framkommer i den avhandling 

Dahl (2011) skrivit, syftet är att undersöka barns sociala liv på fritids. Även Jonsdottir 

(2007) menar att pedagogernas sätt att se på barnen och deras förmågor påverkar barnens 

förmåga att hantera kamratrelationer. 

  

Det finns lite forskning som grundar sig på barns perspektiv och om vad barn ser och 

upplever som viktigt i det sociala samspelet. Dahl (2011) menar att den tidigare 

forskningen till stor del bygger på de vuxnas sätt att se på fenomenet. Det har väckt ett 

intresse och en nyfikenhet hos oss. Därför vill vi söka kunskap om hur barn ser på relationer 

och vad de anser viktigt för att skapa trygghet och för att upprätthålla goda relationer. Men 

vi vill också se hur pedagoger arbetar för att skapa trygghet och utveckla barnens 

relationskompetens, då tidigare forskning visar att den är betydande för barnens möjlighet 

att utvecklas i sociala sammanhang. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett 
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hur det ibland kan vara svårt att tillgodose alla barns behov av trygghet och känsla av 

samhörighet. Vi har också sett att förhållningssättet gentemot barnen kan variera i olika 

arbetslag och på olika fritidshem. Skolverket (2011, rev. 2016) förklarar fritidshemmets 

uppdrag och beskriver att den undervisning som bedrivs på fritidshemmet ska bidra till att 

hjälpa barnen att skapa och upprätthålla relationer.  Som blivande pedagog känns det därför 

viktigt att försöka söka kunskap om vad barn anser viktigt för att skapa och upprätthålla 

trygga relationer som främjar deras utveckling och inte hämmar den, vilket även går att ta 

stöd av i skollagen (SFS 210:800). Vi har därför valt att i den här studien fokusera på 

barnens perspektiv och hur de ser på relationer och trygghet. Vad är trygghet och vad är 

viktigt i en god relation för barn och hur arbetar pedagogerna för att främja goda relationer? 

Vår vision är att vårt bidrag ska vara användbart för aktiva pedagoger och studenter i deras 

arbete med eleverna och bidra till en förståelse för hur pedagoger kan skapa och 

upprätthålla goda relationer som gynnar barns utveckling, vilket enligt Skolverket (2011, 

rev. 2016) är ett av de mål fritidshemmet och skolan har att arbeta med.  För att inte 

exkludera någon av de som arbetar på fritidshemmet har vi valt att använda begreppet 

pedagoger för samtliga verksamma vuxna på fritidshemmet, oavsett utbildningsnivå. För 

eleverna på fritidshemmet har vi valt att använda oss av begreppet barn då vi i denna studie 

vill försöka närma oss barnens perspektiv av relationer och trygghet.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Studiens syfte är att söka kunskap om vad barn beskriver som viktigt för att skapa och 

upprätthålla relationer med kamrater och pedagoger på fritidshem.   

I studien fokuseras följande forskningsfrågor; 

 

● Hur beskriver barn trygghet? 

● Vad beskriver barn är viktigt för att bygga och bibehålla trygga samt 

förtroendefulla relationer med fritidslärarna och andra barn? 

● Hur arbetar fritidslärarna för att främja trygga och förtroendefulla relationer med 

barn och mellan barn på fritidshem? 
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3 Tidigare forskning 

Här presenterar vi tidigare forskning som gjorts där forskare studerat hur relationer byggs 

upp och ges förutsättningar att utvecklas på fritidshem samt vilka faktorer som påverkar 

möjligheten att tillhöra en kamratgemenskap. För att hitta tidigare forskning som känns 

relevant för studiens syfte har vi använt följande sökord: relationer, pedagogiskt arbete, 

samspel, olika relationer, (barn, pedagoger) och relationskompetens.  Det har varit svårt 

att hitta forskning som undersöker relationer på fritidshem därför har vi valt att i tidigare 

forskning också använda forskning som inriktat sig på pedagoger och barn i förskola, då 

det är en närbesläktad verksamhet till fritidshem.  

 

Jonsdottir (2007) har forskat i barns kamratrelationer i förskolan genom att göra en 

kartläggning över hur dessa kan se ut. Syftet med studien var att bidra med underlag för 

att skapa en diskussion runt, hur väl förskolans miljö skapar möjlighet för alla barn att 

forma och upprätthålla goda kamratrelationer med andra barn. En annan viktig sak hon 

undersöker är hur pedagoger uppfattar barnens egenskaper och färdigheter när det kommer 

till det sociala spelet. Jonsdottir (2007) har i sin studie använt sig av en ontologisk grundsyn 

som bygger på en pluralistisk moralteori och har sin grund i Honneths (2003) tankar. 

Denna moralteori handlar om människan beroende av andras erkännande för att växa och 

utvecklas som människa (Honneths, 2003). Men hon utgår också ifrån tanken om att se 

barnet som en social aktör som skapar och skapas beroende av miljön och dess 

förutsättningar (Vygotskij, 1978). Jonsdottir (2007) använder en sociometrisk metod och 

skattningsscheman vilket hon förklararar är en kvantitativ datainsamling som hon 

diskuterar och analyserar för att söka svar på sin frågeställning. Den nackdel vi tycker oss 

kunna se med användandet av skattningsschemat är att möjligheten att svara på ett sätt som 

stämmer överens med den egna verkligheten är begränsad. Svaren är redan 

färdigformulerade, vilket kan påverka resultatet. 

De resultat som framkommer är att det finns stora skillnader i antalet kamrater barnen 

väljer och beskriver sig vara i en vänskapsrelation med beroende av vilken avdelning de 

befinner sig på, vilket verkar vara ett resultat av pedagogernas förhållningssätt och tankar 

om barnens sociala kompetens (Jonsdottir, 2007). Vår tolkning av resultatet är att det är 

viktigt som pedagog att närma sig barnens värld och försöka förstå vad barnen anser vara 

viktigt i relationsskapandet. Vet vi inte i vår roll som pedagog vad barnen anser viktigt i 
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en trygg relation blir det svårt att skapa ett förtroende hos barnen som sedan kan hjälpa 

barnen att forma trygga kamratrelationer. Jonsdottir (2007) menar också att det finns ett 

samband mellan barnens egna upplevelser och tankar om sin sociala förmåga och 

pedagogernas sätt att se på elevernas sociala egenskaper och färdigheter. Om ett barn anses 

socialt kompetent av pedagogerna verkar möjligheten att skapa och upprätthålla 

kamratrelationer öka hos barnet. Jonsdottir (2007) förklarar även hur viktigt det är att skapa 

förutsättningar och organisera verksamheten så den bidrar till att skapa samhörighet för 

barnen. I studien framgår att det finns en påtaglig skillnad mellan de olika avdelningarna, 

detta bidrar till en exkluderande eller inkluderande miljö.  Dahl (2011) lyfter även hon i 

sin studie vikten av pedagogernas förmåga att organisera rum och aktiviteter, för att ge 

barnen de rätta förutsättningarna att skapa en vad hon kallar, praktikgemenskap. 

   

Dahl (2011) har i sin studie sökt kunskap om hur barns sociala liv på fritidshemmet 

konstrueras och byggs upp. Genom att i sin forskarroll gå in som deltagande observatör 

har hon försökt beakta barnens perspektiv och tar i sitt arbete utgångspunkt i en etnografisk 

ansats med hjälp av samtal och observationer. Den barnsyn hon utgår ifrån är den 

socialkonstruktionistiska teorin där grundläggande idéer handlar om att människan genom 

interaktion med andra skapar kunskap (Burr, 2003). Studien är inriktad på barns vardagsliv 

på fritidshemmet och fokuserar på praktikgemenskaper, alliansskapande och genus.  Dahl 

(2011) beskriver skolan och fritidshemmet som ett ställe där barn kan träna sociala 

färdigheter och bibehålla samt stärka relationer med kamrater. I studien utgår hon ifrån att 

barns sociala liv i den pedagogiska verksamheten är uppbyggd av allianser. Hon talar om 

en praktikgemenskap och känslan att tillhöra någon eller något som viktig för barns sociala 

utveckling. Organisationen beskrivs vara en viktig och avgörande del i hur barns sociala 

liv utvecklas då barnens intressen ligger till grund för deltagandet i olika 

praktikgemenskaper (Dahl, 2011).  Pedagogernas förmåga att organisera rum och 

aktiviteter påverkar elevernas möjlighet att skapa en praktikgemenskap med varandra.  

Dahl (2011) menar att det finns vissa strategier barnen använder sig av för att få ta del av 

en praktikgemenskap såsom att anpassa sig efter en ledare eller utan att fråga ansluta till 

en grupp. Den sistnämnda visar sig vara mest uppskattat av pedagogerna. Med tanke på 

vad som framkommer i Jonsdottir (2007) studie, att vårt sätt att se på barnet som socialt 

kompetent eller inte, faktiskt verkar ha effekt på barnens förmåga att skapa och upprätthålla 

goda kamratrelationer. Dahl (2011) menar också att det ständigt sker någon form av 
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positionering där könstillhörigheten är viktig och därför har stor inverkan på barns sociala 

liv. Dahl (2011) utgår i sin studie ifrån att det finns fyra olika praktikgemenskaper och hon 

menar att de kan vara både öppna och slutna. Vidare beskriver hon att 

praktikgemenskapernas karaktär gör dem antingen välkomnade eller avvisande för andra 

barn att träda in i och organisationens uppbyggnad och pedagogernas förhållningsätt 

påverkar möjligheten för detta.  

 

I sin andra studie har Dahl (2014) sökt kunskap om hur fritidspedagogernas arbete med 

barns relationer yttrar sig och kommer till uttryck i två arbetslag. I sin studie har hon en 

etnografisk ansats och har använt sig av intervjuer, observationer och brevväxling för att 

skapa kunskap om relationer på fritidshem. Även i denna studie utgår hon ifrån den 

socialkonstruktionistiska teorin. Ett av det resultat som framkommer är att pedagogerna 

anser det är viktigt att vara nära barnen, både på ett emotionellt och ett fysiskt plan. För att 

det ska ske krävs att förtroende byggs upp genom att hålla det man lovar, finnas där för 

barnen och lyfta det som de gör bra samt att vara lyhörd för deras intressen. Det finns inget 

arbetssätt som är självklart för alla barnen, eftersom de är olika och därför bör 

pedagogernas utgångspunkt i arbetet vara olikhet. Intresset för barnet som individ har 

betydelse för hur och om man kan bygga ett förtroende. Motsatsen till det här 

förhållningssättet är att övervaka barn. Dahl (2014) menar att en verksamhet utan 

övervakning och kontroll inte går att undvika. Det finns inslag av det i den verksamhet hon 

studerat och det finns risk för att det tar överhand och det kan leda till att det skapas ett 

avstånd mellan pedagoger och barn. Ett annat dilemma hon belyser är att det råder brist på 

pedagoger i förhållande till mängden barn på fritidshemmet. Dahl (2014) menar att det kan 

påverka barnens känsla av trygghet. Analysen visar även på att det inte finns tillräckligt 

med tid på fritidshemmen för att samtala med barnen i mindre grupper, där barn på ett 

enklare sätt kan uttrycka sig mer på ett personligt plan. Dahl (2014) menar att tidsbrist är 

något som speglar samhället i stor och inte bara något som utspelar sig på fritidshemmet. 

Men hon poängterar att bara för att tid ges innebär det inte automatiskt att barnen vill 

berätta om sitt liv och saker som är viktiga. För att en dialog mellan barn och pedagoger 

ska vara möjlig krävs att pedagogerna vill närma sig barnen och inte bara kontrollera dem. 
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Det mest centrala i studien är att barn lär sig i interaktion med andra och utvecklar olika 

former av kamratrelationer beroende av den miljö som omger dem. Här har pedagogerna 

en betydande roll. Dahl (2014) menar att det verkar finnas en benägenhet hos aktiva 

pedagoger att ge hemmet skulden för avsaknaden av relationskompetens hos barnen. Trots 

det beskriver de arbetet med skapandet av goda relationer som viktigt och goda relationer 

anses ”vila på respekt, de ska vara fria från konflikter, bygga på ansvar och självständighet 

men också anpassning till regler” (Dahl, 2014, s.140). Relationer som kantas av oenighet 

anses av pedagogerna vara improduktiva vilket innebär att man glömmer vad skollagen 

(SFS 210:800) säger är vårt uppdrag, att ge barn förutsättningar att skapa allsidiga 

kontakter. Dahl (2014) menar att det verkar råda brist på gemensamt förhållningssätt när 

det kommer till att arbeta med barns olika relationer. Hon beskriver att arbetet med 

relationer är komplicerat och svårt att definiera både som observatör och pedagog då det 

är något som ständigt pågår. 

  

Det är svårt att komma bakom hur man egentligen arbetar med relationer, det ligger liksom i hela 

arbetet, hur man möter barn och agerar som pedagog … Arbete med barns relationer är något som 

pågår ständigt och är svårt att lyfta ut. (Fältanteckning, 2012.01.29-02.05) (Dahl, 2014). 

 

Ackesjö i Klerfelt och Haglund (2011) har undersökt fritidspedagogernas yrkesroll och 

barnens perspektiv på yrkesrollen. Barnen har med hjälp av målade bilder kommunicerat 

vad som är viktigt på fritidshemmet i det sociala sammanhanget. Resultatet visar att 

pedagoger intar en position som övervakare och stödjare vilket innebär att de finns till 

hands i närheten av barnen när de är i behov av det. Ackesjö i Klerfelt och Haglund (2011) 

menar att det resultat som framkommer inte ska ses som någon sanning då det underlag 

som används är barnens bilder. Studien bygger till viss del på en tolkning av barnens bilder, 

därför anser vi att studiens trovärdighet minskar.  

 

Johansson (2005) har i förskolan studerat hur pedagoger organiserar verksamheten, ser på 

barnen och skapar förutsättningar för möten. Hon har i sin studie använt sig av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av intervjuer, 

enkäter och observationer. Den teori som ligger till grund för studien är teorin om 

livsvärldarna och bygger på tankar av den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty 
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(1962). Vi lever i samma värld men inte i samma kropp och med samma förutsättningar. 

När vi möter andra människor blir vi en del av en helhet och den vi möter blir även hen en 

del av samma helhet. Genom att bekräfta och korrigera varandra möts och sammanstrålar 

vi i varandras världar.  Vi går in i varandras världar, bekräftar och korrigerar varandra. Blir 

inte mötet av kan vi välja att vända oss ifrån varandras livsvärld istället för att skapa 

intersubjektivitet. De möten som ständigt sker mellan barn och pedagoger, menar 

Johansson (2005) är beroende av intersubjektivitet. Med det menar hon för att ge barnen 

möjlighet att utvecklas och växa i den miljö de befinner sig i, måste en känsla av 

samhörighet infinna sig mellan barn och pedagoger.  

 

 Johansson (2005) kommer i sin studie fram till att det finns olika strategier pedagoger 

använder sig av för att stötta barnen i deras utvecklig, där fokus hos pedagogerna ligger 

på: ”sitt eget förhållningssätt, sin uppgift som pedagog eller egenskaper hos barnet” 

(Johansson, 2005, s.83). Det i sin tur påverkar vilka strategier pedagogerna väljer att 

använda sig av. Om pedagogerna väljer att arbeta efter strategin tilltro till barns förmåga, 

ses barnet som kompetent. Väljer pedagogerna att arbeta efter strategin avvakta barns 

mognad blir det pedagogernas syn på barnets mognad som avgör hur kompetent barnet är. 

Hon beskriver också en strategi som hon kallar straff och belöning här arbetar pedagogerna 

med yttre stimuli för att forma barnen. Resultatet av studien visar att pedagogernas 

förhållningssätt kan variera från arbetslag till arbetslag, från individ till individ även den 

kontext som omger pedagogerna påverkar förhållningsättet. Det sätt pedagogerna väljer att 

förhålla sig till barnen på påverkar deras förmåga att lära, utvecklas och känna 

samhörighet. Förhållningsättet till barnen påverkar det möjliga mötet mellan pedagogernas 

livsvärld och barnens livsvärld. Förmågan hos pedagogerna att ta vara på barnens 

önskemål, initiativ och intresse påverkar möjligheten att mötas i en intersubjektivitet 

(Johansson, 2005). En begränsad envägskommunikation som bygger på tillsägelser och 

hot är inte utvecklande för barnets lärande och tar inte tillvara på barnets förmågor. För att 

på bästa sätt ge barnen förutsättningar att utvecklas måste pedagogerna tillåta ”samtal i 

vardagen” som bekräftar barnet som individ och bygger på ett intresse från pedagogerna 

att få ta del av barnens livsvärld (Johansson, 2005). Kortfattat har pedagogernas 

förhållningssätt en avgörande betydelse för verksamheten och barnens utveckling.  
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Schjellerup Nielsen (2006) har i sin studie fokuserat på barns sociala samspel och 

marginaliseringsprocesser där hon utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Den handlar 

om positioner i den sociala gemenskapen och hur barnen förhåller sig till detta. 

Marginaliseringsprocesser kan tolkas som att det handlar om mobbning men Schjellerup 

Nielsen (2006) menar att i hennes studie fokuseras processen i sociala sammanhang som 

gör att en del av barnen hamnar utanför gemenskapen. För att hantera sociala sammanhang 

krävs det att barnet utvecklar sin sociala kompetens, den sociala positionen som intas av 

barnet är dock beroende av samspelet mellan barnen (Schjellerup Nielsen, 2006). Hon 

menar att likhet ses ett ideal i skolan där barnen är i behov av att känna sig som likar i 

relation till andra för att upprätthålla en gemenskap. Om likheten inte infinner sig finns 

risken att det skapas sociala gränser mellan barnen på olika sätt exempelvis i form av social 

klass, kön och etnisk tillhörighet.  För att komma närmare barns sociala samspel och 

marginaliseringsprocesser har hon i studien använt sig av intervjuer och tematiska 

övningar tillsammans med barnen (Schjellerup Nielsen 2006). Hon talar om vikten av att 

lärare värderar sig själva i sitt agerande och reflektera över de värderingar som förs vidare 

till barnen. Schjellerup Nielsen (2006) beskriver och för diskussion kring hur barnen 

utvecklar sin sociala kompetens och att den sociala dimensionen i skolan är viktigt för att 

barnen ska utvecklas. För att kunna förhålla sig till en barnsyn som är rimlig för den tid vi 

lever i nu, har hon valt att utgå ifrån en modern barnsyn. Ett perspektiv där barnet 

prioriteras och fokuseras i allra högsta grad. (Schjellerup Nielsen 2006).   

 

Schmidt och Tomasello, (2012) har i Tyskland publicerat en artikel där de diskuterar hur 

de normer som omger barnen påverkar deras utveckling och sätt att möta världen. De 

menar att barnen rättar sig efter de normer och värderingar som omger dem men att barn 

också skapar egna normer för att identifiera sig med sin kamratgrupp. Schmidt och 

Tomasello (2012) menar att barn och vuxna använder sig av olika normer för att inkludera 

och exkludera andra människor. För att inte uteslutas ur en grupp eller känna sig utanför 

måste människan lära sig de konventionella normerna som råder i den kultur som omger 

dem. Det kan vara saker som vad du klär dig i och hur du för dig i olika sammanhang. 

Dessa konventionella normer varierar från olika grupper och kulturer. Schmidt och 

Tomasello (2012) menar att det barn mest använder sig av när de imiterar de vuxnas normer 

är moraliska normer, vilka används i syftet att förstärka redan befintliga världen och för att 

skada eller hjälpa någon. Normer har alltså en stor betydelse i de relationsprocesserna som 
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pågår mellan barnen. Med hjälp av de konventionella och moraliska normerna skapar 

människan nya gemenskaper och institutioner där ett visst sätt att prata, klä sig och 

interagera med varandra är accepterat, vilket barn i tidig ålder lär sig. Barnen upprätthåller 

de moraliska normerna av respekt för vuxna och skapar egna konventionella normer som 

hjälper dem att upprätthålla kamratgemenskaper, vilket också utesluter vissa individer 

(Schmidt och Tomasello, 2012). 

 

Williams (2001) har i sin studie sökt kunskap om barns samlärande i praktiken. Syftet med 

studien är att visa hur utvecklingen sker mellan barnen i samspelet och i kommunikationen.  

De teoretiska utgångspunkter som används i studien är ur ett sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1975) och Corsaro (1997) samt utvecklingsteorin utifrån Piaget (1975). Hon 

menar att samspelet kan leda till lärande och att det ofta är på det sättet som lärandet sker.  

Williams (2001) försökte skapa kunskap om hur barnen uppfattade skolans värld och enligt 

henne var det troligen där intresset väcktes för att studera hur och vad barn lär av varandra 

samt vilka förutsättningar de ges för samlärande i den miljö de befinner sig i. Oavsett 

vilken situation barnen befinner sig i sker någon form av samspel i mötet och miljön har 

betydelse för hur samspelet utvecklas. När det kommer till barns samspel och samlärande 

kan det ses som grunden till barns delaktighet vilket är en väsentlig del i fritidshemmets 

praktik idag.  
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 4 Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå och tolka det barn och pedagoger beskriver, kommer denna studie att utgå 

från sociokulturella perspektiv. Vår utgångspunkt är att det är i interaktion med andra 

människor en verklighet skapas (Berger & Luckmann i Klerfelt och Haglund 2011). Miljön 

och den attityd vi möter barnen med påverkar den interaktion som sker, i detta fall mellan 

barnen och oss som forskande studenter (Vygotskij, 1974). Vi försöker i studien ta hänsyn 

till både individ, grupp och den kultur som omger fritidshemmet för att försöka förstå hur 

trygga och förtroendefulla relationer byggs upp och bibehålls på fritidshemmet. Vi ser 

barnen som sociala aktörer som skapar och skapas tillsammans med andra i den miljö som 

omger dem, vilket faller väl in med sociokulturella teorier (Vygotskij, 1978).  

 

4:1 Sociokulturella perspektiv 

Ur sociokulturella perspektiv utvecklas barnet socialt i samspel med omgivningen, barnet 

föds in ett samhälle där verktyg för att utvecklas finns. Språket anses vara det främsta 

verktyget för att lösa problem och tolka människor i sociala sammanhang. Genom språket 

får barnet större förutsättningar att påverka sin framtid och utveckla tänkandet i samtal 

med andra och i den inre dialogen (Hwang & Nilsson, 2011). Corsaro (2005) är en viktig 

förgrundsgestalt i studier av barns samspel i en pedagogisk kontext.  Social utveckling 

grundas inte i biologiska aspekter. Det är processen i det sociala samspelet mellan vänner 

och familj som möjliggör den sociala utvecklingen hos människan (Corsaro, 2005).  

 

Vygotskij (1978) förklarar att den kognitiva utvecklingen påverkas av språk och den kultur 

som omger oss. Vilket betyder att den sociala utvecklingen är beroende av både inre och 

yttre faktorer. Han menar att den kognitiva utvecklingen är beroende av metakognition. 

Det innebär att barnet utvecklar sitt tänkande och förmågan att lösa problem genom att 

skapa en medvetenhet i sitt tänkande när ett problem uppstår. För att individen ska utveckla 

sin sociala förmåga betonar Vygotskij (1978) vikten av att först lära sig imitera sin 

omgivning och utveckla sina mentala funktioner vilket kräver ett socialt samspel. Där 

beskrivs också idén om att barn utvecklar sitt tänkande, talande och agerande i den sociala 

interaktionen där den mer erfarna individen vägleder eller finns till hands för den som 

behöver stöd. Vygotskij (1978) förklarar den proximala utvecklingszonen som innebär att 

barnets kunskap och sociala förmågor utvecklas med hjälp av lärarens stöd och i samarbete 
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med andra barn och därigenom stöttas barnet till nästa utvecklingszon. Det kräver en 

medvetenhet hos läraren om var nästa steg i barnets utveckling är. Blir steget för stort är 

risken stor att utvecklingen stagnerar. Kunskap om den utvecklingsnivå barnet befinner sig 

i är inte tillräckligt för en lärare att känna till, det krävs också att läraren har en uppfattning 

om vilka resurser barnet behöver och den potential de har för att nå nästa utvecklingsnivå 

(Vygotskij, 1995). Schjellerup Nielsen (2006) menar att barnet skapar mod och bygger upp 

sitt självförtroende om skolan fokuserar på det som redan fungerar och har som 

utgångspunkt att uppmärksamma de situationer och relationer barnet inte upplever som 

något problem. Hon förklarar att det är förutsättningen för att barnet ska klara anta nya 

utmaningar. Jakobsson och Nilsson (2011) förklarar att lärandet skapas inom det 

sammanhang, den historiska och den sociokulturella miljö som människan ingår i. Därför 

är inte kunskaper och förmågor ett resultat av individuella egenskaper utan ett resultat av 

den kontexten som omger oss (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

Mediering och appropriering är centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet och 

det är ett sätt att beskriva och förstå lärande. Mediering betyder förmedling och innebär att 

människan kan kommunicera med hjälp av språkliga och materiella verktyg. De kulturella 

redskap som skapas i sociala sammanhang blir till slut naturliga och självklara redskap att 

använda. Kulturella erfarenheter har därför betydelse för hur vi väljer att se på vår omvärld 

(Säljö, 2012). Appropriering handlar om kultur och mediering vilket i ett socialt 

sammanhang innebär att genom språket i samtal med vår omgivning lär vi oss betydelsen 

av det som finns omkring oss. Säljö (2012) menar att genom lek, samspel och andra 

aktiviteter med vår omgivning bekantar sig barnet med ett flertal kulturella redskap och 

det kallas för indirekt eller implicit mediering.  
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4:2 Barns perspektiv och barnperspektiv 

 

Barns perspektiv 

Att inta barns perspektiv förklarar (Halldèn, 2003) handlar om att försöka beskriva en 

annans människa sätt att se på världen. Schjellerup Nielsen (2006) menar för att det ska 

vara möjligt måste den vuxna ta del av barnets erfarenheter och kunskaper samt bortse från 

egna värderingar, barnet ska positioneras i centrum. Utgångspunkten är att se barnet som 

ett subjekt med kunskaper och erfarenheter inte ett objekt.  

 

Barnperspektiv 

När man intar ett barnperspektiv blir utgångspunkten att se barnets bästa utifrån ett 

vuxenperspektiv (Halldèn, 2003).  

 

För att närma sig barns perspektiv krävs att du är medveten om ditt eget sätt att se på 

omvärlden.  Fokus ligger på att försöka förstå och närma sig en annan människas värld och 

sätt att tolka den (Johansson, 2003). I vår studie vill vi försöka förstå och återberätta vad 

barnen beskriver vara viktigt i relationer och för att känna trygghet. Då vi är medvetna om 

att det aldrig till fullo går att förstå en annan människas perspektiv kan vi inte heller fullt 

ut säga att det är en studie som beskriver barns perspektiv på relationer.  Vi försöker snarare 

utifrån ett barnperspektiv förstå barns perspektiv, vilket går i linje med vad   Halldèn, 

(2003) förklara vara möjligt när man inte själv är ett barn. Syftet är att försöka förstå och 

lyssna på vad barnen säger och utifrån det göra en analys av deras beskrivningar, vilket vi 

hoppas ska återspegla barnens perspektiv på vad relationer och trygghet är. Schjellerup, 

Nielsen (2006) talar om en modern barnsyn som innebär att barnen anses vara kompetenta 

med egna åsikter, kapabla till att förstå sin omvärld och samspela med omgivningen. Detta 

är den barnsyn som ligger till grund för den studie vi utfört. 
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5 Metod 

I studien används kvalitativ metod. Datamaterialet har samlats in med hjälp av deltagande 

observationer och semistrukturerade intervjuer. Den interaktion som skett mellan oss 

forskande studenter och deltagarna i studien har gjort det möjligt att tillsammans med 

barnen och pedagogerna konstruera en verklighet av den miljö vi befunnit oss i (Bryman, 

2011), vilket stämmer överens med den sociokulturella teori som ligger till grund för detta 

arbete (Vygotskij, 1978). Syftet är att söka kunskap om vad barn beskriver viktigt för att 

skapa och upprätthålla relationer med kamrater och pedagoger på fritidshem.  Vi vill också 

undersöka om pedagogernas metoder och tillvägagångssätt stämmer överens med barnens 

beskrivning av vad som är viktigt för att skapa trygga relationer. Därför har de 

observationer som genomförts till största del fokuserat på pedagogernas förhållningsätt 

och agerande gentemot barnen. Men vi har också studerat hur barnen förhåller sig till 

pedagogerna och sina kamrater. 

 

5:1 Val av metod 

Den metodologiska ansats vi valt att använda i den här studien är etnometodologisk. 

Genom observationer och intervjuer vill vi försöka förstå och närma oss barnens och 

pedagogernas sätt att se på relationer (Ahrne och Svensson, 2015). Tiden att genomföra 

studien har varit knapp så vi väljer att kalla studien en mini-etnografisk studie, vilket Roos 

(2014) menar är möjlig att använda när studenter genomför självständiga arbeten. 

Deltagande observationer och semistrukturerade intervjuerna har varit några av de 

metodiska verktyg vi använt för att ta del av barnens beskrivningar av vad trygghet är för 

dem och vad barnen beskriver essentiellt i relationsskapandet samt för att studera hur 

pedagoger arbetar för att skapa relationer med och mellan barnen (Karlsson, 2007). Genom 

att använda oss av deltagande observation har vi haft möjlighet att interagera med 

deltagarna i studien och ställa frågor om vi inte riktigt förstått något vi sett, vilket bidragit 

till att vi inte behövt förlita oss enbart till det vi observerat (Bryman, 2011). Genom att 

använda oss av en etnometodologisk ståndpunkt vill vi försöka förstå vad som är viktigt i 

det samspel som sker mellan pedagoger och barn. “Inom etnometodologin anses 

samhälleliga strukturer och människors lokala aktiviteter vara intimt sammanbundna. 

Samhälleliga strukturer etableras, förhandlas och upprätthålls genom mänsklig aktivitet på 

olika nivåer” (Karlsson, 2007, s.14), vilket gör det möjligt att förstå världen utifrån den 
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sociokulturella teori som denna studie utgår ifrån. Observationerna genomfördes först och 

ligger till grund för utformningen av de semistrukturerade intervjuerna som gjordes med 

barnen, vilket Bryman (2011) förklarar kan underlätta datainsamlingen. I observationer har 

vi studerat hur barn och pedagoger samspelar och möter varandra på fritidshemmet samt 

hur pedagogerna arbetar för att skapa relationer med och mellan barnen samt hur barnen 

samspelar med varandra. Innan observationerna genomfördes bestämde vi vad som skulle 

observeras, vilket Kihlström (2007) förklarar som en observation efter schema. För att ta 

del av barnens beskrivningar om vad som är viktigt i relationsskapandet, har vi använt oss 

av semistrukturerade intervjuer med en färdig frågeställning som vi sedan ställt följdfrågor 

på utifrån barnens svar (Klerfelt och Haglund, 2011). Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer som grundar sig i en öppen frågeställning försökte vi ta del 

av barnens egna ord och beskrivningar av relationer och trygghet (Bryman, 2011). Under 

de intervjuer som gjordes fick barnen visa oss två platser som de fick leda oss till och sedan 

berätta om, vilket gör att intervjuernas utformning har en viss likhet med 

samtalspromenader. Det för att barnen skulle uppleva sig som ledande i det samtal som 

pågick (Klerfelt och Haglund, 2011).  

 

5:2 Urval 

Fritidshemmet bedriver sin verksamhet på en skola som är placerad i ett fyravåningshus. 

Skolan är centralt belägen och omges av höghus, mindre lägenhetshus och bilvägar. 

Skolgården är formad som ett u runt skolbyggnaden, vilket gör att det kan vara svårt att ha 

uppsikt över allt som sker. Utomhus finns bandyrink, fotbollsplan, basketplan, kingrutor, 

sandlåda, tre klätterställningar, enskilda gungor och kompisgunga som fritidshemmen kan 

förfoga över på fritidstid. På skolan går cirka 450 elever från förskoleklass till årskurs sex. 

Det finns sex olika fritidshem och fritidshemmen delas upp efter elevernas ålder. 

Avdelningarna är isolerade ifrån varandra och ligger på olika plan, i olika korridorer och i 

olika trapphus. Det fritidshem studien genomförts på ligger på tredje och fjärde våningen 

och där bedrivs verksamhet för barn mellan nio och tio år.  Det är för närvarande ca 60 

barn inskrivna men på plats befinner sig aldrig mer än 35 barn då många håller på att skolas 

ut. På varje våning finns ett större fritidsrum där förvaras material för skapande aktiviteter, 

spel, böcker och dylikt. Till förfogande står också tre klassrum, vilka är barnens ordinarie 

klassrum under skoltid samt ett grupprum på vardera planen. På grund av att barngrupperna 

blivit mindre bedrivs oftast fritidsverksamheten på det tredje planet och samtliga barn är 
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tillsammans under fritidstiden. Varje torsdag står även idrottshallen till förfogande för 

fritidshemmet. På fritidshemmet finns fem utbildade pedagoger varav fyra har 

heltidstjänster och en arbetar 30 procent under fritidstid. Matsalen som serverar lunch och 

mellanmål ligger fyra trappor ner i källaren. Tiden för matintaget är begränsad.  

 

Studien har genomförts på ett fritidshem med barn av olika kön i åldern nio till tio år och 

de pedagoger som arbetar där. Deltagarna i studien har delgetts fingerade namn som 

används i presentationen av resultat och analys.  Bryman (2011) menar att om resultatet av 

en kvalitativ undersökning på något sätt ska gå att generalisera krävs att den grupp man 

intervjuar består av minst sex deltagare och att observationsanteckningar är detaljerade. 

Björndahl (2005) menar att det är av stor vikt att försöka avgränsa sitt urval för att göra det 

möjligt att se det man söker. Vi har därför i våra observationer försökt att hålla fokus på 

fysiska och verbala interaktioner. Arhne och Svensson (2015) förklarar att för att nå ett 

tillfredställande resultat i en kvalitativ studie krävs att en mättnad i svaren uppstår. Med 

det menar de att man ska urskilja ett återkommande mönster i de svar deltagarna ger. För 

att uppnå denna mättnad krävs mellan tio till femton deltagare. Vi hade därför som mål att 

intervjua tio barn för att få ett resultat som till viss del gick att generalisera i förhållande 

till den skola studien genomförts på och där den empiriska datainsamlingen gjorts, men 

det genomfördes nio intervjuer.  Urvalet av deltagare till studien gjordes utifrån tillgängliga 

barn på enheten i en specifik åldersgrupp, vilket Bryman (2011) skulle beskriva som både 

ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. Målet var att studien skulle fokusera på 

barn som gått på fritids under en längre tid och därigenom hade fler erfarenheter att delge 

oss, därför valdes den specifika åldersgruppen ut. Samtidigt fick vi ta hänsyn till var vi 

kunde tänkas vara välkomna att genomföra undersökningen. Efter som det var många barn 

som ville delta i studien så gjorde vi även ett slumpmässigt urval då vi helt enkelt lottat 

fram deltagare utifrån samtyckesblanketten och könstillhörighet (Arhne & Svensson, 

2015). Vi lade fram två högar med samtyckesblanketter framför oss med pojkar och flickor 

därefter drogs fem från varje hög. Trots många svar från början var det svårt att få med 

barnen när vi väl var på plats. När vi kom till skolan ville alla vara med så därför gick de 

första intervjuerna bra. Men när det var dags för intervju två hade barnen börjat leka och 

var inte längre sugna på att delta och då det var strålande sol var fotbollsplanen och 

brännboll mer lockande än tanken på att bli intervjuad. Dag två valde vi att intervjua 

pojkarna först och sen flickorna vilket gick bättre. 15 elever ville från början delta och vi 
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genomförde nio intervjuer. Av dessa nio intervjuer transkriberades åtta på grund av ett 

mindre missöde i en fildelningsprocess. Endast tre pojkar deltog till sist i studien, därför 

görs ingen jämförelse mellan kön i resultat och analys. 

 

5:3 Genomförande 

Vi började med att göra våra observationer och därefter planerades och fastställdes 

intervjufrågorna. De metodiska verktyg vi använde oss av för att samla in data var 

anteckningsblock, penna, ljudinspelare, kamera och en färdig frågeställning. 

Observationerna genomfördes på fritidstid och samtliga deltagare var medvetna om varför 

vi var där och vad vi skulle göra. Våra observationer genomfördes vid två olika tillfällen 

och vi var på plats cirka tre timmar varje gång och följde verksamheten ute och inne. 

Mycket tid gick åt till att förklarar för barnen varför vi var där och vad vi skulle göra. För 

att försäkra oss om att vår frågeställning höll gjordes två provintervjuer med två barn i 

samma ålder som de som skulle intervjuas. Provintervjuer tog cirka 40 minuter. Men de 

nio intervjuerna som genomfördes tog mellan 25–35 minuter varav en var kortare. I den 

intervjun som var kortare fanns det vissa svårigheter med språket det ledde till att svaren 

blev korta.  Det blev tydligt att barnet tyckte det var jobbigt med följdfrågor och hade svårt 

att vidareutveckla svaren, därav blev intervjutiden bara 20 minuter. Tanken var att barnen 

skulle fotografera två platser med mobiltelefon under intervjuerna som vi sedan skulle 

samtala runt. Här uppstod problem med utrustningen då det visade sig att ljudinspelningen 

slog av när kameran skulle användas. Vid våra provintervjuer hade vi bortsett från 

fotograferingen och därför inte uppmärksammat problemet. Det gjorde att vi valde att låta 

barnen visa oss platserna och därifrån prata om den. Det finns saker som vi kunde valt att 

fördjupa oss i mer, vilket blev tydligt när vi lyssnade igenom materialet och transkriberade 

intervjuerna. Vi borde valt att utveckla frågeställningen bättre utifrån barnens svar om att 

ett gemensamt intresse var viktigt i relationerna mellan barnen. Hade varit intressant att 

gräva djupare i om barnen ansåg det möjligt att skapa ett gemensamt intresse om man inte 

har ett från början. 

 

5:4 Tillvägagångsätt vid analys  

Efter genomförda observationer och intervjuer har datainsamlingen transkriberats för att 

konstruera ett empiriskt datamaterial som vi sedan diskuterat och läst igenom upprepade 
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gånger. Därefter har det empiriska datamaterialet analyserats och bearbetats med hjälp av 

färgmarkeringar det har hjälpt oss att identifiera likheter och skillnader samt skapa mönster 

som gått att tematisera (Bryman,2011). Observationerna har vi först sammanställt för att 

sedan med hjälp olika färgmarkeringar identifierat teman och återkommande händelser. 

För att urskilja teman utifrån de intervjuer som genomförts har vi efter transkribering 

kategoriserat svaren efter de grundfrågor som vi använt oss av vid intervjuerna, vilket har 

gjort det lättare att identifiera skillnader och likheter i barnens svar. Därefter klippte och 

klistrade vi för att sammanställa svaren till teman. Vi har tittat på vad som skiljer sig åt i 

barnens svar och vad som upprepar sig i handling och ord samt vilka kopplingar som vi 

kan göra mellan observationerna och intervjuerna. Vidare har vi sökt efter uteblivna data, 

vad har vi missat och vad det beror på, vilket är vad Bryman (2011) beskriver vara en 

tematisk analys. Genom teman försöker vi skapa svar på de forskarfrågor vi ställt och 

återberätta den föreställning av världen vi tillsammans med barnen i våra möten 

konstruerat. Resultaten och analysen i denna studie är ingen sanning utan snarar en 

tolkning av den konstruerade värld vi möter barn och pedagoger i (Klerfelt och Haglund, 

2011). 

 

5:5 Etiska ställningstaganden 

I studien har vi beaktat de fyra etiska forskningsprinciperna som Hermerén (2011) 

beskriver, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Vårdnadshavare och deltagare i studien är informerade om studiens 

innehåll och hur den ska genomföras. Vi skickade ut en samtyckesblankett där vi 

informerade om studiens innehåll och vilka metoder som skulle användas. Vårdnadshavare 

och barn fick där möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i studien. De informerades 

också om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att en underskrift inte var 

bindande. Vidare beskrevs hur materialet skulle redovisas samt hur det skulle förvaras. 

Deltagande i studien har informerats om att resultatet kommer att redovisas så deras 

identitet inte kommer att avslöjas (Hermerén, 2011). För att försöka undvika olägenheter 

för barnen som deltar i studien har vi noga tänkt igenom den frågeställning som vi använt 

oss av och hur frågorna formuleras. Vi har också vid varje intervjus början varit tydliga 

med att barnet när helst de vill kan välja att hoppa av om något känns fel vilket Löfdahl 

(2014) beskriver som angeläget i en forskande students arbete. 
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5:6 Trovärdighet 

Studiens syfte har varit att undersöka hur pedagogerna arbetar och att få ta del av barnens 

beskrivningar av vad som är viktigt för att skapa och upprätthålla relationer. Vi vill inte 

påstå att det resultat som framträder i studien i hög grad går att generalisera ur ett 

samhällsperspektiv då studien enbart är genomförd på en skola och med barn i åldern nio 

till tio år samt med de pedagoger som arbetar med den åldersgruppen. Det är troligt att det 

finns vissa skillnader i hur barn och pedagoger förhåller sig till varandra på andra 

institutionella utbildningsenheter och olika fritidshem. Men det finns också en möjlighet 

att andra fritidshem i Sverige organiseras på liknande sätt då det på många fritidshem 

arbetar pedagoger som har en universitetsutbildning och har att tillgång till samma 

styrdokument. Därför skulle resultatet trots allt vara möjligt att generalisera (Bryman, 

2011). Den tematiska analys vi gjort har genomförts enligt föreskrivna regler på ett 

noggrant och konstruktivt sätt. Det har bidragit till att resultatet har en relativt god 

trovärdighet och till viss del går att generalisera.  
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6 Resultat och Analys 

● Hur beskriver barn trygghet? 

● Vad beskriver barn är viktigt för att bygga och bibehålla trygga samt 

förtroendefulla relationer med fritidslärarna och andra barn? 

● Hur arbetar fritidslärarna för att främja trygga och förtroendefulla relationer med 

barn och mellan barn på fritidshem? 

 

6:1 Trygghet och att vara tillsammans 

Några barn beskriver att de känner trygghet när de inte är själva, att vara själv kan göra att 

en känsla av otrygghet infinner sig. Barnen kopplar otrygghet till ensamhet och när en 

vuxen är närvarande upplever barnen miljön tryggare.  

 Student: Finns det något som skulle kunna göra den här platsen mer trygg?  

       Lisa: ja att det liksom va lite bänkar å mer öppet, ja men om det liksom var mer vuxna   

     här.               

                                  

Några av barnen talar om att begreppet trygghet handlar om att få hjälp och skydd så inga 

farliga saker sker. De platser som upplevs skrämmande har enligt barnens beskrivning en 

frånvaro av vuxna det gör att konflikter ofta uppstår där. Några barn beskriver att en ökad 

närvaro av pedagoger skulle göra miljön tryggare. 

  Student: Skulle du kunna visa den plats som du skulle beskriva som mest otrygg här? 

        Elsa: Asså, typ när man är, kanske själv och det ja, sen typ bland buskarna å så, det är                                                                               

                  inte så kul 

  Student:Mm 

        Elsa: När man är själv där så.. 

  Student: Mmm, känner man sig otrygg då? 

        Elsa: Ja, när ingen lärare är i närheten eller så. 

 

  Student: Vad kan fritidsläraren göra för att du ska känna dig trygg? 

    Anton: Att dom ehh, har mycket mer bevakning för då känner jag mig mer trygg för då kanske                             

                 Det börjar bli bråk och då kanske dom kommer och säger till för dom har sett det. 

       Då blir jag mer trygg för dom har sett det då, att dom kollar 

 

Vi har genom vårt analysarbete skapat följande teman: Trygghet och att vara tillsammans, 

Vänskap och intressen, En bra pedagog och Att förhålla sig till regler och normer. De 

teman som vi skapat ligger till grund för att besvara våra forskningsfrågor: 
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Dahl (2011) förklarar att pedagogernas förmåga att organisera rum och aktiviteter påverkar 

elevernas möjlighet att få delta i en kamratgemenskap. Barnen i studien beskriver 

pedagogernas närvaro som viktig för att känna trygghet, vilket styrker det Dahl (2011) talar 

om, att pedagogernas förmåga att organisera miljö är viktig för barnens välbefinnande.  

Trygghet för barnen är enligt deras beskrivning att någon vuxen finns tillhands och att ha 

en vän. Ett barn förklarar det så här: ”Man känner sig trygg när man känner sig välkommen 

och någon hjälper en å e snälla mot en.” Att någon hjälper är återkommande i de svar 

barnen ger när de beskriver trygghet. Enligt den sociokulturella teorin är det viktigt för 

barnens utveckling att de får stöttning som gör att de känner sig trygga inför en ny 

utmaning vilket gör det möjligt att ta sig vidare till nästa utvecklingsnivå (Vygotskij,1974). 

När barnen är en del av en kamratgemenskap utvecklar de sitt självförtroende och 

självkänsla i samspelet med kamraterna där barnen skapar en gemensam kultur (Säljö 

2012). Schjellerup Nielsen (2006) menar för att barn ska klara av att hantera sociala 

sammanhang krävs det att barnet utvecklar sin sociala kompetens, den sociala positionen 

som intas av barnet är dock beroende av samspelet mellan barnen. 

Ett konkret exempel på hur barn i en trygg relation kan hjälpa varandra till nästa 

utvecklingsnivå, yttrade sig så här på klätterställningen: 

Elsa tittar på sina kamrater som hänger knäveck på en stång och vill också lära sig det. Elsa tycker 

det är läskigt att ta sig upp på klätterställningen och får hjälp av två kamrater. Kamraterna förklarar 

hur man ska göra och berättar att de också tycker det var otäckt förut. Kamraterna förklarar att de 

ska hjälpa Elsa och att hon måste lita på att de håller henne. Elsa kommer med hjälp av sina kamrater 

upp på stången och efter lite tvekan lutar sig Elsa bak och kamraterna håller i ordentligt. Elsa blir 

hängande i knäveck och ett leende sprider sig. Efter att ha tagit sig ner på marken säger kamraterna   

med uppmuntrande miner, du klarade det. Elsa vill sedan försöka igen denna gång med lite mindre 

hjälp. Till slut säger kamraterna, tror du kan själv nu, vi står bredvid. Elsa lyckas med stöd av sina 

kamrater att hänga knäveck själv. Elsa skiner upp och säger, Oh jag kunde. kamraterna säger, Bra 

Bra. Man måste bara våga försöka. Barnen fortsätter sin aktivitet (Fältanteckning från observation 

3/5–2015). 

Genom rätt stöd från sina kamrater lyckas barnet här lära sig något nytt, vilket ger stöd för 

den sociokulturella tanken om att utveckling sker tillsammans med andra människor och 

alltså är beroende av relationer (Vygotskij, 1974). Barnen i studien förklarade att de trivdes 

bra på fritidshemmet för att de har kamrater att vara med, att ha någon att vara med skapar 

en känsla av trygghet. De flesta barn föredrar att leka tillsammans med någon det är det 

som gör att fritids blir roligt. På frågan hur trivs du på fritids svarade åtta av nio barn bra. 

När de sedan fick förklarar vad det var som gjorde det så bra kom följande svar: 
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     Love: Det är så här kompisar å så, (tystnad fundersam min).                       

Student: Mmm, vill du förklara lite mer så jag förstår vad du menar.                

     Love: Mmm att leka med kompisar.                                                               

      Erik: Jag har väldigt många kompisar i a klassen och eh och dom går på mitt                  

                fritids och då får jag va med dom och det är bra. 

 

Enligt barnen är det viktigt att ha någon att vara med. Att vara själv förklarar barnen kan 

bidra till en känsla av otrygghet.  Barnen berättar att när de är ensamma har de ingen att 

prata eller skratta tillsammans med, att ha någon att vara med förbättrar enligt barnens 

beskrivningar självförtroendet och gör det lättare att säga ifrån om det behövs. Barnen 

förklarar att vara tillsammans med andra har stor betydelse för deras trivsel, vilket också 

Williams (2001) i sin studie deklarerar. Hon menar att det ger dem möjligheten att få leka, 

samarbeta, bråka, lösa konflikter och känna sig delaktiga i den sociala gemenskapen.  För 

att barnen ska känna sig bekräftade och utveckla sin självkänsla, är det viktigt att ha någon 

att prata med om saker som har hänt och saker de har gemensamt. Det är också viktigt att 

veta att det finns någon som ställer upp om det behövs (Williams, 2001). Några barn 

förklarar att det är viktigt att fritidslärarna ställer frågor som exempelvis ”Hur mår du?” 

eller ”Har du haft en bra dag?” eftersom det är när barnen blir sedda och hörda som de 

känner sig trygga.  Trygghet handlar för några av barnen om att få ha en lugn plats att vara 

på där man kan vara ifred. ”Då kan man prata om vad som helst tillsammans med andra”. 

Det är viktigt att ha en vän att prata och skratta tillsammans med. 

      Lisa: Det brukar vara roligare, när jag är själv kan jag inte prata och skratta med                         

       någon då har ja inget att skratta över.  

     

Något barn beskriver att för att få vara med någon krävs det att man kanske inte alltid gör 

det man vill själv, utan gör det andra ska göra. ”Om de ska spela innebandy så hänger jag 

på eller om de ska spela fotboll så följer jag med där”. Vår tolkning blir, att vara 

tillsammans med andra barn är viktigt för att barnen ska känna sig trygga. För att få vara 

tillsammans med andra krävs att barnen kan anpassa sig efter andra. Därför anser vi att 

pedagogernas arbete med barn och relationer är väldigt viktigt för att barnen ska lära sig 

att ta del av olika kamratgemenskaper.  
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6:2 Vänskap och intressen 

Att vara snäll och omtänksam är något som återkommer i barnens svar av hur en bra vän 

ska vara. Det framkommer också att ett gemensamt intresse kan underlätta och gör det 

roligare att vara vänner. På frågan hur en bra vän är, får vi följande svar: 

     Anna: ehh, snäll, hjälpsam och typ, asså tycka om det jag gillar, så man asså kan göra         

                 saker  som båda tycker e kul å tycker mycket om. Å ja det är nog det. 

 Student: Kan man inte vara vän med någon som inte tycker om att göra samma saker? 

     Anna: Jo det kan man ju, men det är inte lika kul, för då vet man typ inte vad man ska göra    

                 för dom inte gillar samma saker. 

 

De andra barnen i studien gav liknande svar när det kommer till egenskaper hos en vän, att 

vara snäll, omtänksam och schysst, men när de får frågan hur man  gör för att lära känna 

en ny klasskompis blir det mer tydligt att ett gemensamt intresse är viktigt. 

 

      Erik: mmm, kanske att man liksom, se om man har något man tycker om tillsammans, å lite så 

 Student: Något man tycker om tillsammans? 

      Erik: Ja men ehh, det är ju lite lättare då om man tycker om samma å så 

 Student: varför är det så då? 

      Erik: Jo men ehh hmm, då har man ju nått att prata om, ja så mmm, alltså tycker man inte om  

                               nått  tillsammans eller så blir man kanske inte kompisar. 

  

Ett annat barn som förklarar hur hen gjorde för att lära känna nya kamrater berättar så här: 

 

      Felix: jag försöker va med dem så mycket som möjligt 

 Student: Mmm 

      Felix: Å såå försöker jag va med dem så mycket som möjligt så de känner sig trygga å så. Å 

                 vara nära dom. 

 Student: Mhmm 

      Felix: Mhm fast nu är de ju trygga å så, så då behöverjag ju inte det mer. 

 Student: okej! 

      Felix: Ja för vi kanske inte alltid gillar samma å så- 

 

 

Det som ofta återkommer i barnens svar är att man kan fråga vilka intressen ett annat barn 

har för att lära känna dem. Har man inte ett gemensamt intresse verkar det till och med 

vara så att en relation inte vidareutvecklas. Dahl (2011) menar att barnens olika intressen 

ligger till grund för deltagande i olika praktikgemenskaper. De svar barnen ger verkar 

styrka det påståendet. En bra väns viktigaste egenskaper beskriver barnen som snäll och 

omtänksam, men för att lära känna en ny individ är det viktigt att finna ett gemensamt 

intresse så barnen kan bygga vidare på relationen. Om vi ser på detta utifrån det 

sociokulturella perspektivet, verkar barnen utifrån den kultur som fostrat dem och det 
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gemensamma intresset. Hitta små gemenskaper där de får möjlighet att utvecklas utifrån 

den nivån de befinner sig på (Vygotskij, 1974). Schjellerup och Nielsen (2006) förklarar 

likhet som ett ideal i skolan där barnen är i behov av att känna sig som likar i relation till 

andra för att upprätthålla en gemenskap. Om likheten inte infinner sig finns risken att det 

skapas sociala gränser. Barnens svar tyder på att likhet kan vara av betydelse för att en 

relation ska vidareutvecklas. 

Jonsdottir (2007) förklarar att pedagogerna har en viktig roll när det kommer till att hjälpa 

barnen in i en praktikgemenskap. Det sätt de väljer att organisera miljön och de aktiviteter 

de erbjuder barnen påverkar barnen möjlighet att få delta i en praktikgemenskap och hitta 

gemensamma intressen. Schmidt och Tomasello (2012) förklarar att de rådande normerna 

utesluter och inkluderar, vilket barnens berättelser styrker. 

 

6:3 Att förhålla sig till regler och normer 

De resultat som framkommer ur de observationer vi gjort, är att det verkar vara viktigt att 

förhålla sig till regler och rådande normer för att ta del av en kamratgemenskap. Det blir 

extra tydligt på fotbollsplanen, kingplanen och i bandyrinken. På dessa ställen uppstår ofta 

diskussioner om vilka regler som finns och hur man ska rätta sig efter dem. Vid en 

observation av kingplanen utspelar sig detta scenario: 

Två elever spelar King, två andra barn kommer springande till Kingplanen och ropar, vi är med! 

De barn som redan är där svarar att det går bra om de följer reglerna. De nyanlända barnen lovar att 

det ska de göra. Efter en stund utbryter en diskussion om hur vida reglerna följs och vilka som är 

gällande. Diskussionen runt reglerna fortsätter och barnen grupperar sig i två läger. Det resulterar i 

att de två nyanlända barnen lämnar Kingplanen och säger, ni följer ju inte reglerna. (Fältanteckning 

från observation, 27/4–2017). 

Trots ett gemensamt intresse, i detta fallet King, verkar det vara olika regler som de två 

grupperna rättar sig efter. De normer och värderingar som dessa två grupper lärt sig när 

det kommer till att spela King skiljer sig och gör det svårt för dem att mötas i en 

kamratgemenskap. Dahl (2011) menar att barnens intresse kan vara avgörande för att få 

delta i en kamratgemenskap. Barnen på Kingplanen visar att det finns flera faktorer som 

kan vara avgörande, här finns ett gemensamt intresse men de regler som innefattar intresset 

verkar skilja sig. Ingen av barnen verkar vilja ge vika på sina regler och ta del av de andras. 

Att förhålla sig till regler och anpassa sig till andra är några av de förmågor som pedagoger 

värderar högt när det kommer till socialkompetens (Dahl, 2014). Schmidt och Tomasello 
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(2012) förklarar att barnen redan i tidig ålder lär sig att förhålla sig till normer och regler. 

Barnen i sin tur försöker sedan påverka eller tvinga andra att förhålla sig till dessa regler 

och normer. På Kingplanen uppstår en konflikt om reglerna och ingen av barnen verkar 

vara villig att anpassa sig att sig till de andras. Ett annat exempel på när det finns ett 

gemensamt intresse men olika regler är på fotbollsplanen: 

Barnen spelar fotboll efter en stund uppstår en diskussion angående målvakten. Om hen får vara 

flygande eller inte. Barnen delar sig i två grupper varav en tycker att man ska ha flygandemålvakt 

och den andra tycker det är fel. Ett av barnen säger att vi röstar. De andra går med på det. Röstningen 

visar att flygande målvakt, det ska det va. Varav halva gruppen lämnar planen. Det här är ju 

skittråkigt så spelar man inte fotboll, säger ett av barnen.  (Fältanteckning från observationer, 3/5–

2017) 

Här är det möjligt att det rör sig om en skillnad i hur barnen ser på det gemensamma 

intresset, vi spelar för att det är roligt eller vi spelar för att vinna. Intresset är fotboll men 

syftet med aktiviteten är olika. Detta bidrar till att olika normer och regler om hur fotboll 

ska spelas råder. Den kultur som präglar barnens intresse påverkar sättet att förhålla sig till 

fotboll så även de normer och regler som barnen handlar utifrån. Ur det sociokulturella 

perspektivet blir det svårt att ta sig an och förstå normer och värderingar som befinner sig 

för långt ifrån ens egna, Vygotskij (1978) menar att för att barnet ska ta till vara ny 

kunskap, krävs att steget inte är för stort. Vidare menar han att både den kultur och den 

miljö som omger barnet skapar förutsättningar för barnet att utvecklas socialt. Kanske är 

barnens syfte med fotbollen för långt ifrån varandras vilket gör att det blir omöjligt att hitta 

en kompromiss som leder till en gemensam utveckling av spelet. Några av barnen väljer 

vid detta tillfälle att exkludera sig själva från fotbollen då reglerna för dom blir obegripliga. 

Barnen som spelade King verkade inte heller förstå varandras regler och hur man skulle 

förhålla sig till dem. Det bidrog till att två av barnen även här valde att självmant lämna 

gemenskapen. Att hantera det sociala samspelet har enligt Schjellerup, Nielsen (2006) en 

betydande roll i barnens sociala utveckling och är något de måste träna på.  

Att vara en bra vän inkluderar för några av de barn som deltog i studien att förstå och 

förhålla sig till regler. Regler handlar om normer och värderingar, den internationella 

inblicken från Schmidt och Tomasello (2012) visar att det även ur ett internationellt 

samhällsperspektiv verkar vara viktigt för barn att förespråka och upprätthålla regler i 

förekommen kultur. Med hjälp av regler och normer kan barn inkludera och exkludera 

andra från en gemenskap. I de observationer vi gjort verkar det tydligt att inte bara ett 
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gemensamt intresse kan bidra till en kamratgemenskap det är också viktigt att det finns 

gemensamma regler att förhålla sig till för att kamratgemenskapen ska bestå. 

 

6:4 En bra pedagog 

Barnen menar att en bra pedagog ska vara både snäll och sträng men ändå inte för sträng 

eller för snäll. Att vara för snäll enligt ett barn innebär att pedagogen inte säger till när 

någon gjort något dumt och ett annat barn säger att pedagogen är för sträng när han eller 

hon säger till direkt med en arg ton.  

Student: Hur tycker du att en bra fritidlärare ska vara då?                               

    Maja: Snäll men ändå lite sträng, men fortfarande inte för sträng men inte för snäll heller, ja den     

               ska va lagom snäll och lagom sträng. Å sen tycker jag att man ska kunna vad heter det, att 

               man ska kunna prata med läraren och eller om saker. Asså om man inte har något att göra    

               att man kan prata med den å så.                  

Student: Mm…Hur är man om man är för snäll då?                                                        

    Maja: Nej men att om folk gör eller är busiga… att man liksom inte säger till dom att dom        

               liksom säger att det inte gör någonting, å de inte gör nått fast den som busar inte liksom  

               lyssnar.  Eller att man kanske inte säger till överhuvudtaget fast det behövs. Aså om den  

               gör fel å så säger man inte till då e man lite för snäll tycker jag. Ja om man inte säger till.                                                                

Student: Mmhm                                                                                                   

    Maja: Ja åså                                                                                                     

Student: Hur är man om man är för sträng då?                                                  

    Maja: Att man kanske om man säger att man inte ska göra så försöker att e, att ehh, ådå har den 

     inte slutat helt för den behövde avsluta det, att den snabbt säger till igen å e arg, att den e     

               för sträng och säger för argt från början. Istället för att säga till först en gång snällt å sen  

               kanske en till gång å sen bli arg, ifall man säger till asså argt direkt asså så får du inte  

               göra argt då tycker jag man är för sträng. 

Barnens beskrivningar visar att en bra pedagog säger till när det behövs och de lyssnar på 

vad barnen har att säga. Barnen förklarar även att de ser pedagogernas kompetens som 

värdefull när det uppstår konflikter. 

   Anton: Ja då kan hjälpa till, prata lite å så, lyssna på inte bara en åså. Hjälper till och försöker    

                hjälpa dom att inte bli arga på varann. Inget så, så det blir bra igen så de eh inte e bråk    

                hela dagen eller är arga på den här saken. 

               Student: Hur tycker du att en bra fritidslärare ska vara? 

      Lisa: Mmm att den säger till när all, att den säger till alla som har gjort fel, inte bara en av dom, 

     å att dom är snälla om man råkar göra fel 

 

               Student: Kan du förklara, Hur fritidläraren gör för att hjälpa dig och dina kamrater att   vara 

               Vänner? 

     Felix: Ehh, asså, jag har ingen aning men alltså kanske, tystnad…. Men de kanske hjälper oss                                                                   

      ifall vi skulle bråka åså, hära    

 Student: Tycker du att det fungerar bra när lärarna går in och hjälper till? 

      Felix: Ja, det är ju bra, dom förstår ju ganska mycket å så å då kan de liksom reda ut det. 
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 Student: Hur skulle en fritidslärare kunna göra för att du ska känna dig trygg? 

     Love: Alltså vara nära en å inte så långt ifrån 

 

Utifrån detta gör vi tolkningen att pedagogernas insatser är viktiga och att det är 

betydelsefullt att de finns till hands eftersom att barnen inte alltid klarar av att lösa problem 

och konflikter på egen hand. Genom pedagogernas närvaro och den stöttning de ger hjälper 

de barnen att approbera de medierade verktyg som finns att tillgå så att barnen så 

småningom själva kan lösa konflikter och förstå olikheter (Vygotskij, 1995).  

Efter skolans slut äter barnen mellanmål direkt under en begränsad tid. Under våra 

observationer såg vi att det under mellanmålet infann sig ett kaotiskt scenario: 

Barnen springer ner för trappen och stressade pedagoger försökte hålla ordning på barnen samt 

kolla V-klass och barnen tider samtidigt ska matsalstiderna hållas då nästa fritids snart ska äta. 

Ljudvolymen blir hög och stämningen orolig bland både barn och pedagoger. Barnen bråkar med 

varandra i kön och i matsalen och pedagogerna är arga. Från att tidigare kommunicerat med barnen 

på en jämställd nivå kommunicerade pedagogerna här med en envägskommunikation som bygger 

på tillsägelser utan möjlighet till försvar för barnen. Tillsägelserna verkar leda till att stämningen 

för stunden lugnade ner sig men oron finns kvar och därför var bråken och de högljudda 

diskussionerna straxt tillbaka. (Fältanteckning från observation, 27/4–3/5–2015). 

Vår tolkning blir att det är många olika saker som påverkar barnens och pedagogernas sätt 

att agera och interagera vid detta tillfälle. Johansson (2005) menar att en känsla av 

intersubjektivitet är viktigt för att möta och förstå en annan människa, i ovanstående 

scenario verkar inte barn och pedagoger hitta ett sätt att mötas i en intersubjektivitet. Kan 

det vara så att matsalsmiljön i sig inte är organiserad på ett sätt som främjar ett möte mellan 

barn och pedagoger? Den stressade miljö påverkar sedan pedagogerna sätt att interagera 

med barnen, vilket gör att det inte sker någon förändring.  

Barnen förklarar att en bra pedagog ska lyssna på vad barnen säger och inte bara lyssna på 

en person, utan att även fråga andra i omgivningen som har sett händelsen vad som skett. 

Ackesjö (2011) beskriver pedagogen som övervakare där hen går in i en passiv roll, utan 

att delta i barnens görande finns pedagogen tillhands och tillrättavisar om det uppstår 

orättvisor. Detta stämmer väl överens med hur barnen beskriver en bra pedagog. Enligt 

barnen, är en bra pedagog närvarande, ser vad som sker, vakar och säger till när orättvisor 

uppstår. Barnen förklarar också att en bra pedagog är en person med glatt humör som är 

omtänksam, hjälpsam, gör aktiviteter till barnen och hjälper dem att vara vänner. Detta 

verkar vara ett förhållningssätt som pedagogerna använder sig av på det fritidshem studien 
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genomförts. Under observationerna fick vi vid flera tillfällen se hur pedagogerna skojade, 

visade intresse och en nyfikenhet för det som barnen gjorde. Pedagogerna lyfte barnens 

intressen, samtalade runt dem och ställde frågor som förde samtalet vidare.  

En av pedagogerna förklarar under ett samtal med oss att allt verkar handla om relationer, 

hon beskriver miljön som viktigt för att skapa lugn och att det är viktigt att göra barnen 

delaktiga, vilket även Dahl (2014) poängterar i sin studie. Det viktigaste för att skapa ett 

förtroende till barnen menar pedagogen handlar om ömsesidig respekt, omtanke och 

närhet. Vår tolkning är att det finns en vilja hos pedagogerna strävar efter att barnen ska 

känna sig likvärdiga i relationerna med pedagogerna. Enligt Johansson (2005) skulle detta 

förhållningssätt vara att se barnet som kompetent och som en enskild individ. 
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7 Diskussion 

7:1 Metoddiskussion 

Med hjälp av observationer och semistrukturerade intervjuer har vi i den här studien sökt 

kunskap om vad barns beskriver som viktigt i relationer och för att känna trygghet. Vi har 

använt en etnometodologisk ansats i en kvalitativ studie. Detta förhållningssätt anser vi på 

bästa sätt har hjälpt oss att uppnå studiens syfte. Metoden har gett oss möjlighet att komma 

nära barn och pedagoger, vilket gjort det möjligt att förstå och skapa en bild av hur de ser 

på relationer och trygghet. Vi tror att den valda metoden har givit oss förutsättningar att 

förstå vad som sker i de möten som utspelar sig på fritidshemmet med tanke på den tidsram 

som fanns att förhålla sig till. Om vi valt att använda oss av en kvantitativ metod och till 

exempel enkätinsamlingar, anser vi inte att vi på samma sätt hade förstått helheten då 

samspelet mellan oss studenter och deltagarna i studien hade uteblivit. Vi har dock förstått 

att en brist i den metod vi använt oss av är att det resultat som framkommer till viss del 

påverkas av vår närvaro och den interaktion som skett mellan oss som studenter och de 

deltagande i studien. Det gör det nödvändigt att ständigt reflektera över förhållningssätt 

och de värderingar man som forskande student bär med sig. Detta kan vara svårt då man 

inte alltid själv är medveten om vilka förutfattade meningar och normer man bär med sig. 

Därigenom går det inte att bortse ifrån att vi forskande studenter är en del av det resultat 

som framkommer i studien. En av oss studenter har tidigare genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning på det fritidshem studien genomförts. Det har bidragit till 

en förkunskap om verksamheten och barnen, vilket kan ses både som en fördel och en 

nackdel. Den har till viss del bidragit till en djupare förståelse av barnens beskrivningar 

men förkunskapen har även krävt att man ständigt fått reflektera över sina förutfattade 

meningar och försökt lägga dem bakom sig, för att verkligen lyssna och se på vad som sägs 

och utspelar sig framför en. Genom att använda oss av observationer har vi försökt tolka 

den miljö som omger barn och pedagoger, vilket vi tror är avgörande för att förstå den 

interaktion som utspelar sig där. Vi har valt att inta en position som deltagande 

observatörer, detta har givit oss möjligheten att ställa frågor till deltagarna om vi upplevt 

att något varit svårt att förstå. Det gav oss även möjlighet att få ta del av några pedagogers 

beskrivningar av hur de arbetar med relationer. En roll som fullständig deltagare hade 

Diskussionsdelen är uppdelad i fyra delar metoddiskussion, resultatdiskussion, 

sammanfattning och vidare forskning.  Resultatdiskussionen är skriven i en del då 

resultatet visar att samtliga teman hänger ihop och påverkas av varandra. 
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kunnat ge bättre och mer korrekt information men att bli en fullvärdig medlem av den 

grupp som deltog hade inte varit möjligt på den tid vi hade att genomföra studien. Under 

de observationer vi genomfört har vi blivit väl medvetna över hur svårt det är att fokusera 

på studien syfte och de forskarfrågor vi sökte svar på. Vi har vid flera tillfällen ställt oss 

frågan vad är det egentligen vi söker? Valet av semistrukturerade intervjuerna gjordes för 

att vi ville att deltagarna själva skulle formulera sina svar och utifrån det skulle vi ha 

möjlighet att ställa följdfrågor som kunde utveckla barnens svar. Det hade inte varit möjligt 

utan den öppna frågeställningen som de semistrukturerade intervjuerna erbjudit. Vi anser 

att den öppna frågeställningen bidragit till en djupare förståelse för barnens sätt att se på 

relationer och trygghet. Men för att verkligen nå ett tillfredställande resultat vid en 

undersökning behöver vi träna intervjuteknik för att kunna fördjupa oss ytterligare. En 

annan viktig lärdom vi fått med oss är att alla ljudfiler ska namnges, vi intervjuade nio barn 

men bara åtta intervjuer blev transkriberade. Förvaringsutrymmet på en av mobilerna tog 

slut, för att göra ytterligare en intervju möjlig skickades en ljudfil till forskarkollegan, 

därefter raderas den från den andres mobil. Det var dock fel fil som raderades. Därför blir 

underlaget för de resultat som presenterats baserat på åtta inte nio barn som det var tänkt.  

 

7:2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns olika faktorer som påverkar relationsprocesserna enligt 

barnens beskrivningar och de observationer vi gjort. Faktorer som påverkar kan vara 

pedagoger, intressen och regler. Detta ligger i linje med vad Dahl (2011) kommer fram till, 

hon menar bland annat att pedagogernas förhållningsätt och barnens intresse påverkar 

barnens förmåga att delta i en kamratgemenskap. Även Jonsdottir (2007) menar att 

pedagogernas förhållningssätt påverkar antalet kamratgemenskaper barnen får möjlighet 

att delta i. Barnen beskriver pedagogerna stöd som betydelsefullt för att känna sig trygga, 

vilket vi anser vara grunden för att vidareutveckla relationer med andra människor. När 

pedagogerna hjälper barnen att lösa en konflikt kan de bidra det till att hjälpa barnen att 

inta och förstå varandras perspektiv och handlingar, därigenom ges barnen möjlighet att 

mötas i samförstånd inför varandras olikheter. Under studiens gång har vi sett hur 

pedagoger agerar för att skapa och upprätthålla relationer till barnen och mellan dem. Vi 

har också genom barnens beskrivningar förstått att de verkar se pedagogerna som ett viktigt 

verktyg när det uppstår meningsskiljaktigheter och konflikter samt för att känna trygghet. 

Williams (2001) menar att en viktig del i barns utveckling är att lära sig hantera olikheter, 
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genom stöd från pedagoger finns det möjlighet att lära sig förstå olikheter i tankar och 

handlingar.   

Schjellerup Nielsen (2006) menar att barnets sociala kompetens är något som utvecklas 

och är beroende av det samspel som sker mellan barnen. Jonisdottir (2007) menar att 

pedagogernas förhållningsätt påverkar det sociala samspelet mellan barnen. Barnen i 

studien beskriver det viktigt att pedagogerna lyssnar och finns till hands, speciellt när 

konflikter uppstår. Enligt barnen kan pedagogerna hjälpa dem att medla och förstå 

varandra så de slipper vara osams, därigenom bidrar pedagogerna till att utveckla ett socialt 

samspel. Detta kan tyda på att barnen känner sig trygga i relationerna till pedagogerna. Ett 

annat sätt att se det på kan vara att barnen inte ser sig själva som tillräcklig kompetenta på 

grund av den rådande barnsynen hos pedagogerna på fritidshemmet. Enligt Johansson 

(2005) har den rådande barnsynen hos pedagogerna betydelse för barnens förutsättningar 

att lösa och hantera konflikter därigenom utveckla ett socialt samspel. Det vi genom våra 

observationer sett verkar inte ge stöd för att pedagogernas barnsyn skulle vara att se barnen 

som icke kompetenta individer. Med stöd ur den sociokulturella teorin så skulle det snarare 

handla om att ge barnen den stöttning de behöver för att så småningom själva hantera och 

lösa konflikter (Vygotskij, 1974).  

Resultatet visar att barnen tycker fritids är bra för de har vänner där men också att barnens 

intressen har betydelse för vem de väljer att interagera med och vad de gör i olika sociala 

sammanhang. Många av de konflikter som utspelar sig på fritidshemmet handlar om hur 

väl någon förhåller sig till de regler som gäller i sammanhanget. Schmidt och Tomasello 

(2012) menar att det i olika kulturer skapas och upprätthålls normer och värderingar. Att 

förstå den kultur och de normer som omger oss är en förutsättning för att skapa och 

upprätthålla relationer med andra. När barnen inte förstår spelets regler visar resultatet i 

den här studien att barnen själva kan välja att utesluta sig från en gemenskap, vilket visar 

på vikten av att förstå och kunna förhålla sig till rådande normer. Enligt barnens 

beskrivningar kan pedagogerna hjälpa dem att förstå varandra och vara vänner.  Utifrån 

det och med stöd av tidigare forskning drar vi slutsatsen att pedagogernas insatser kan bidra 

till att andra relationer utanför den vanliga kamratgemenskapen med andra normer och 

värderingar skapas. Pedagogernas bidrar därigenom till att forma andra gemenskaper där 

det finns förutsättningar att utveckla relationer tillsammans med andra barn. Vi tror att när 

barnen ges förutsättningar att utveckla andra relationer kan barnen själva i en annan 

gemenskap skapa en annan kultur i ett nytt sammanhang. Kanske kan det i sin tur leda till 
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att den kultur och de normer som samhället är uppbyggt av förändras med barnen som 

aktiva och handlingskraftiga deltagare. Internationell forskning visar att normer och 

värderingar styr vårt sätt att tänka och agera (Schmidt & Tomasello, 2012). Kanske är det 

därför möjligt att genom en pedagogik som främjar skapandet av andra relationer bidra till 

en värld som ser olika som något spännande och intressant, inte något som måste ändras? 

Om pedagogerna skapar goda relationer med barnen kan de stötta barnen i sociala 

sammanhang och därigenom bidra till att barnen lär sig hantera de medierade verktyg som 

behövs för att förstå olikheter, det i sin tur leder till en utveckling i social kompetens 

(Vygotskij, 1978). Hjälper pedagogen till att öppna upp för nya kamratgemenskaper och 

skapa en förståelse för att det finns många sätt att se på en och samma sak. Kan det bidra 

till möjligheter för barnen att lära känna nya delar av sig själva och därigenom gå vidare 

till nästa utvecklingsnivå med en approberad förståelse för olikheter (Vygotskij, 1978). 

Detta anser vi vara en viktig del i pedagogernas uppdrag, vilket även styrks av Dahl (2014). 

Williams (2001) menar att för att barnen ska utvecklas i sina relationer krävs att det ibland 

uppstår konflikter, genom konflikter utvecklas barnens sociala kompetens. Ackesjö i 

Klerfelt och Haglund (2011) menar att det är viktigt för barnen att pedagogerna finns till 

hands och stödjer när problem uppstår. De observationer och intervjuer vi gjort visar att 

pedagogen har en viktig roll i att stötta och hjälpa barnen när problem uppstår. Genom att 

pedagogerna utmanar barnen till tolerans för olikheter tror vi att barnens 

relationskompetens och förmåga att hantera olika relationer kan utvecklas. Sett ur det 

sociokulturella perspektivet som ligger till grund för den här studien så bidrar 

pedagogernas närvaro och kompetens till att hjälpa barnen att förstå vilka medierade 

verktyg som kan användas i olika relationer.  Genom att ge barnen verktyg att hantera 

dessa relationer bidrar pedagogernas arbete till att barnen så småningom själva kan lösa 

och hantera konflikter och olika relationer. Barnen approberar därigenom den nya 

kunskapen och en utveckling kan ske. Vi hoppas att studien ska bidra till att skapa 

förståelse för vad barn ser som viktigt i relationer med andra barn och pedagoger. Samt 

bidra till en förståelse för hur viktigt pedagogernas arbete är för barnens upplevelse av 

trygghet och hur de kan bidra till att hjälpa barnen att utvecklas i sociala sammanhang. 
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7:3 Sammanfattning 

Med en nyfikenhet på vad barn ser som viktigt i relationer och för att känna trygghet har 

vi använt oss av semistrukturerade intervjuer och observationer som metod för att närma 

oss barnens perspektiv. De olika teman som framkom ur empirin visar sig vara tätt 

sammanbundna. Barnen känner sig trygga när de har en vän att vara med och pedagoger 

finns närvarande. Ett gemensamt intresse kan vara avgörande för att få ingå i en 

kamratgemenskap, alltså en viktig del i att ha en vän. Men det räcker inte alltid, barnen 

måste också ha kunskap om de regler som finns i den specifika kamratgemenskapen, vilket 

gör det tydligt att regler och normer hör ihop med att vara tillsammans med andra samt 

med att ha en vän. Pedagogerna anses av barnen vara en viktig resurs för att medla och 

hjälpa dem förstå rådande regler och normer. Deras insatser bidrar därigenom till barnens 

förutsättningar att få vara tillsammans med andra och att ha en vän, vilket går i linje med 

vad tidigare forskning säger om att pedagogerna har en betydande roll för barns sociala 

utveckling. Utifrån detta drar vi slutsatsen att barn är trygga när de får vara med andra barn 

och när pedagoger finns tillgängliga och kan stötta dem när konflikter eller andra problem 

uppstår. Detta går att ta stöd av i den sociokulturella teorin, det är i interaktion och med 

stöd från andra människor som vi lär oss förstå och hantera världen därigenom kan en 

social utveckling ske (Vygotskij, 1978). 

 

7:3 Vidare forskning 

Det skulle utifrån studiens resultat var intressant att i en annan studie söka svar på hur 

miljön kan organiseras på bästa sätt för att främja barns känsla av trygghet och möjlighet 

att utveckla socialkompetens. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 Hej!  

Vi är två studenter som heter Therese och Emma som läser på Jönköpings universitet till 

Grundlärare med inriktning fritidshem. Vi ska under våren-2017 genomföra ett 

examensarbete. Vårt syfte är att undersöka hur barn och pedagoger skapar relationer till 

varandra i skolan och på fritidshemmet. Undersökningen kommer ske med intervjuer och 

observationer.  

Vi vill därför be om er tillåtelse som vårdnadshavare, att genomföra intervjuer och 

observationer med ert barn som deltagare.  Det material som vi samlar in kommer att 

avidentifieras så varken elev eller skola kan spåras, materialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga och kommer endast användas i den här studien. Analysen av 

resultatet kommer att avidentifierat redovisas på högskolan i ett examensarbete. 

 

 För att genomföra intervjuer och observationer behöver vi ditt godkännande som 

vårdnadshavare samt ditt godkännande som elev. Du kan när som helst välja att avstå 

från att delta i studien. Underskriften betyder att vi har din vårdnadshavares tillstånd att 

fråga om du som elev vill delta. 

  

Svar senast: 14/4- 2017 

 

 

Med vänliga hälsningar/ Therese Saltin  

                                        Emma Lindqvist  

 

Härmed väljer jag att tacka ja/nej till deltagande i denna studie: 

 

JA    (  ) 

NEJ  (  ) 

 

                        Underskrift Elev: ___________________________ 

 

     Underskrift vårdnadshavare 1: ______________________________________ 

 



 

2 

 

 

                Namnförtydligande: ______________________________________ 

 

Underskrift vårdnadshavare 2: ______________________________________ 

       

                Namnförtydligande: _______________________________________ 

 

 

Kontakt vid funderingar: liem1495@student.ju.se (Emma) sath1577@student.ju.se 

(Therese) 

  

mailto:liem1495@student.ju.se
mailto:sath1577@student.ju.se
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Bilaga 2 

 

Vill du som fritidslärare delta i en studie om relationer på fritidshem & skola?  

Vi heter Therese Saltin och Emma Lindqvist och går den sista terminen på 

grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem.  Vi ska i vårt examensarbete undersöka 

hur fritidlärare arbetar för att skapa trygga relationer med och runt barnen på fritidshemmet 

och i skolan. Det skulle vara betydelsefullt för vår studie att få ta del av din kunskap och 

kompetens inom området relationer. 

Metoder vi kommer använda oss av är semistrukturerade intervjuer och observationer, 

dokumentationen kommer att ske genom ljudinspelningar och anteckningar. 

Din medverkan i studien är konfidentiell och materialet kommer att avidentifieras. De 

material som vi samlar in kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Resultatet 

kommer att presenteras i vår examination för kurskamrater och examinator. Underskriften 

är inte bindande, du kan när som helst under studiens gång välja att avbryta deltagandet.  

Härmed väljer jag att tacka ja/nej till deltagande i denna studie:  

JA – [   ] 

NEJ – [   ]   

Underskrift: _____________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________ 

 

Svar senast: 14/4-2017 

 

Med vänliga hälsningar/ Therese Saltin  

                                        Emma Lindqvist 

 

Kontakt vid funderingar: liem1495@student.ju.se (Emma) sath1577@student.ju.se 

(Therese) 

  

mailto:liem1495@student.ju.se
mailto:sath1577@student.ju.se
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

Till barnen: 

Hur har du det här på fritidshemmet? 

Vad tycker du mest om att vara här på fritids? 

(Visa oss) 

Vad gör du när du är på fritids? 

Hur leker du helst, själv eller tillsammans med andra? Vad beror det på? 

Har det börjat några nya barn här? 

Hur gjorde du för att lära känna xx? 

Hur gör andra för att lära känna xx? 

Hur tycker du är en bra fritidslärare är? 

Hur ska en vän vara? 

Hur gör fritidsläraren för att hjälpa dig och dina kamrater att vara vänner?  

Hur tycker du att det fungerar? 

Hur skulle fritidslärarna kunna göra det annorlunda? 

Vad tänker du på när jag säger ordet trygghet? 

Vad betyder ordet trygghet för dg? 

Visa oss en plats där du känt dig otrygg på fritids. 

Vad kan en fritidsläraren göra för att du ska känna dig trygg? 

 

As children spend more and more time with teachers and caregivers, these people can be 

instruments in facilitating friendships. Teachers support budding friendships by being 

helpful and nurturing, and by suggest- ing solutions and compromises. A balance of 

teacher-structured and free- play periods gives children time to practice being friends. 

 

 


