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Elever får allt svårare att känna samhörighet och knyta kontakter med andra elever på fritids-
hemmet, vilket riskerar att påverka deras sociala utveckling och relationsskapande negativt. 
Syftet med denna studie var därför att skapa kunskap om elevers relationsskapande på fritids-
hemmet utifrån barns perspektiv. 

Följande forskningsfrågor fokuserades: 

• Hur beskriver eleverna relationsskapandet på fritidshemmet? 
• Vad anser eleverna är betydelsefullt för dem i det relationsskapande som pågår i fritids-
hemmets praktik? 

Studien byggde på en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i ett etnografiskt an-
greppssätt där empirin har konstruerats genom samtalspromenader. Teoretiska utgångspunk-
ter för studien var det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskijs teori kring lärande och 
utveckling. Studien framhåller även barns perspektiv då avsikten var att skapa kunskap om 
elevers relationsskapande på fritidshemmet. 
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tydlig kärna gällande vad eleverna ansåg var betydelsefullt i relationsskapandet på fritidshem-
met, nämligen att vara tillsammans. Övriga teman som utvunnits är nära sammankopplade 
med hur eleverna visste att de var någons kompis samt hur de ansåg att en kompis bör vara.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka de elever som hjälpt oss på vår resa mot att försöka förstå varför kom-

pisar och relationer är en betydelsefull del av fritidshemmets verksamhet. Med stor spänning har 

vi lyssnat till era berättelser och vi slutar aldrig förundras över era kloka ord. Ett stort tack riktas 

också till fritidshemslärare och vårdnadshavare för er hjälpsamhet och ert goda bemötande, utan 

er hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Vi vill även rikta ett extra stort tack till 

vår handledare Anna Klerfelt för hennes goda råd och för all stöttning med att leda oss framåt 

även i våra mest vilsna stunder. 

Till sist, tack till familj och vänner för allt stöd och för er kärleksfulla omtanke. 
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1 Inledning 

Skolinspektionen (2010) menar att de allt större elevgrupperna på fritidshemmen runt om i Sve-

rige påverkar elevernas sociala utveckling och relationsskapande negativt. De menar att det blir 

allt svårare att knyta kontakter och känna samhörighet med andra elever. Utifrån en granskning 

av 77 fritidshem har Skolinspektionen med utgångspunkt i Läroplanen (Skolverket, 2015a) och 

Skollagen (SFS, 2010:800) granskat innehållet i fritidshemmens verksamhet. En del av gransk-

ningen handlar om uppdraget med att erbjuda en god omsorg för eleverna, samt huruvida det 

finns förutsättningar att utveckla ett positivt och nära relationsskapande till kamrater och perso-

nal. I resultatet fastställer Skolinspektionen (2010) att en fjärdedel av fritidshemmen behöver ar-

beta aktivt med att skapa goda kamratrelationer mellan elever och utveckla deras sociala för-

mågor. 

Tidigare forskning om barns upplevelser gällande vardagslivet på fritidshemmet beskriver Ihrskog 

(2006) som ett eftersatt forskningsområde. Hon menar att det är brist på studier som fokuserar 

barns emotionella, psykiska och fysiska liv på fritidshemmet. Detta kan enligt Dahl (2011) bero 

på att fenomenet fritidshem är unikt för länderna i Norden.  

Tidigare forskning som beskriver barns sociala värld inom fritidshemmets praktik finns mestadels 

beskriven utifrån lärares perspektiv och mer sällan genom att låta barnens röst höras. Ett exempel 

på detta är vad Dahl (2014) presenterar i sin avhandling gällande hur lärare i fritidshem främjar 

utvecklingen av relationer och gemenskap på fritidshemmet. Sedan tio år tillbaka har dock ett 

fåtal avhandlingar tillkommit där barns perspektiv är i fokus. Bland annat Ihrskog (2006) har un-

dersökt relationens betydelse för barns socialisation och meningsskapande. Hon framhåller fri-

tidshemmets verksamhet som en viktig plats för barns relationsskapande. Att skapa insikt i barns 

sociala tillvaro i skolan med fokus på kamratrelationer är något som även Bliding (2004) framhål-

ler. Hon menar att relationsarbetet är en ständigt pågående process och nära sammankopplat med 

barns identitetsskapande. 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) ligger det i fritidshemmets uppdrag att främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap. Skolverket (2015a) betonar skolan som en social mötesplats där eleverna 

utvecklar förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor, värderingar och olikheter, vilket även 

överensstämmer med vad Ihrskog (2006) anger. Hon menar att eftersom relationsskapandet är 

oerhört betydelsefullt för hur vi utvecklas som individer, måste lärare finnas där och skapa förut-

sättningar för att stödja eleverna i relationsprocessen. Hon menar att det i fritidshemmets unika 
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verksamhet finns en stor möjlighet att utifrån barns perspektiv lägga fokus på kamratskapandet, 

hur det är att ha en kompis samt hur det är att vara någons kompis. 

Utifrån tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har vi erfarit att det finns väsentliga skillnader i 

hur fritidshemmet arbetar med det sociala uppdraget. För att stödja eleverna i deras relations-

skapande har vi uppmärksammat att det är av stor vikt att fritidshemslärare är observanta och 

villiga att sätta sig in i det samspel som pågår mellan eleverna i fritidshemmets praktik. Mot denna 

bakgrund, med utgångspunkt i barns perspektiv, vill vi därför lyssna till elevernas berättelser om 

relationsskapandet på fritidshemmet. Vår förhoppning är att med hjälp av elevernas berättelser 

öka förståelsen kring betydelsen av elevernas relationsskapande. Vårt kunskapsbidrag riktar sig till 

så väl verksamma som blivande fritidshemslärare, som till vårdnadshavare, för att belysa vilken 

betydelse kompisrelationer har för eleverna på fritidshemmet.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att skapa kunskap om elevers relationsskapande på fritidshemmet utifrån 

barns perspektiv. 

Följande forskningsfrågor fokuseras: 

• Hur beskriver eleverna relationsskapandet på fritidshemmet? 

• Vad anser eleverna är betydelsefullt för dem i det relationsskapande som pågår i fritids-

hemmets praktik? 
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3 Begreppsförklaringar 

Elever – Då fritidshemmet är en del av skolans verksamhet har vi valt att benämna alla barn som 

elever. Dock förekommer det att författare som vi har refererat till i vår studie använder sig av 

benämningen barn. 

Deltagare – De elever som medverkat i vår studie har vi valt att benämna som deltagare, då elever-

na är aktiva medforskare i forskningsprocessen. 

Kompisar – Då deltagarna i studien i huvudsak använde benämningen kompisar väljer vi fortsätt-

ningsvis att benämna dem på samma sätt. Begreppet kompisar inkluderar även kamrater och 

vänner. Dock förekommer det att författare som vi har refererat till i vår studie skiljer mellan 

kompisar, kamrater och vänner. 

Relationsskapande – relationerna mellan elev och elev. 

Fritidshemslärare – Väljer vi att beteckna den yrkeskategori som har en högskoleutbildning inriktad 

mot arbete i fritidshem. Fritidspedagog, Lärare med inriktning mot fritidshem samt Grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem inkluderas framöver i begreppet fritidshemslärare. Dock 

förekommer det att författare som vi har refererat till i vår studie använder sig av andra benäm-

ningar, exempelvis lärare. 

Vårdnadshavare – Vi har valt att benämnda de föräldrar som enligt tillståndsblanketten har givit 

sitt godkännande för sitt barns medverkan i studien, som vårdnadshavare. 

Fritidshem – benämner vi den pedagogiska verksamhet som bedrivs före, under och efter den ob-

ligatoriska skoldagen för elever mellan 6-13 år. 

Samtalspromenad – En metod som används för att synliggöra barns perspektiv. Forskaren samtalar 

med eleverna under en promenad och ställer frågor samt lyssnar till vad de har att berätta. Under 

samtalspromenaden får eleven fotografera olika platser i fritidshemmets verksamhet. Fotona an-

vänds för att begripliggöra samtalsobjektet. 
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4 Bakgrund 

För att elever ska utveckla den sociala kompetensen och samspelet med andra menar Skolverket 

(2014) att det är av stor betydelse att eleverna ges möjlighet att pröva och utmana de sociala nor-

mer och värden som råder. För att fritidshemmets pedagogik ska kunna bygga på ett grupporien-

terat arbetssätt anger Skolverket att relationerna mellan elever samt elever och personal bör ses 

som en betydelsefull del av verksamheten. Fritidshemmets uppdrag handlar därför till stor del om 

att stödja elevernas sociala utveckling genom att erbjuda dem möjligheter att vara en bra kompis, 

stötta dem i konfliktlösning samt lära dem hur de respekterar och visar varandra hänsyn. 

Skolverket (2014) framhåller att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer med närhet till 

andra barn och vuxna har större möjligheter att utvecklas och lära, till skillnad från de barn som 

inte vistats i sådana miljöer. Vidare betonas att eleverna ska ges möjlighet att lära och utvecklas, ta 

initiativ och ansvar, samt utveckla sin förmåga både enskilt och i samspel med andra. Johansson 

(2011) anger att lärande i fritidshemmet till stor del handlar om att barnen utvecklar och inhämtar 

kunskaper av social karaktär. Lärandet på fritidshemmet utvecklar kunskaper gällande samvaro 

och regler, samt ”vad som ska styra en situation som gör att man i någon bemärkelse ska ha det 

bra tillsammans” (Johansson, 2011, s. 27). Han nämner vidare att barnen på fritidshemmet inte 

alltid reflekterar kring det sociala lärandet som en kunskap eller ett kunnande, utan ser det som en 

naturlig del av hur de har det tillsammans. Johansson menar att det sociala lärandet är styrt av 

barnen själva eftersom de till stor del väljer med vilka kompisar och i vilka sammanhang de vill 

ingå. Han betonar även att barnens samlärande inte medför att behovet av stöd från de vuxna 

minskar. Tvärtom tydliggör han att läraren alltid bör finnas till hands för att kunna gripa in om 

exempelvis en konflikt uppstår. 

Närvänen (2013) beskriver hur barn medverkar i många olika sociala världar, där fritidshemmets 

praktik är ett exempel. Genom samspel med såväl barn som vuxna upprätthåller, skapar och för-

ändrar barnen sina sociala relationer på fritidshemmet. Hon anger att de vuxnas vilja och förmåga 

att försöka förstå barns sociala värld, är en betydelsefull förutsättning för fritidshemmets verk-

samhet. Med det menar hon att vänskap och kompisrelationer kan betyda något helt annat för 

barnen än för de vuxna.  
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5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om elevers relationsskapande presenteras nedan i avsnitten kamratrelationer, 

sociala färdigheter, meningsskapande och relationsskapandets komplexitet. Avslutningsvis summeras de 

fyra avsnitten i en sammanfattning. 

5.1 Kamratrelationer 

Ihrskog (2006) har utifrån ett etnografiskt angreppssätt genom olika metoder som samtal, inter-

vjuer och brevväxling uppmärksamt relationens betydelse för barns socialisation och identitets-

skapande på fritidshemmet. Utgångspunkten är i huvudsak Meads teori om symbolisk interakt-

ionism, att människan i samspel med andra formar sin identitet. Hennes resultat visar att olika 

relationer, innebörden av att vara någons kompis, kamrat eller vän, är avgörande för elevers lä-

rande och meningsskapande. En vän är någon som befinner sig mer på avstånd och som man 

kan ha många av. Kompisrelationen däremot visar sig vara en väsentlig del för identitetsskapan-

det eftersom relationen är en bekräftelse på att eleven duger som den är. Tillit, förtroende och 

ömsesidighet är också något som utvecklas i en kompisrelation. Att istället ingå i en kamratrelat-

ion är mest förknippat med grupptillhörighet, att ingå i en klass och vara klasskamrater. För att 

kunna identifiera sig med andra och för skapandet av nya kompisrelationer menar Ihrskog (2006) 

att klasskamraterna är avgörande. Sett ur ett barns perspektiv räknas därmed inte kamratrelation-

erna på samma sätt som gemenskapen och erfarenheterna som delas tillsammans med en kompis. 

I likhet med Ihrskog (2006) har Bliding (2004) med ambitionen att inta ett barns perspektiv, ge-

nomfört en etnografisk studie med syfte att få insikt i barns arbete och organisation av den soci-

ala tillvaron i skolan, med särskilt fokus på kamratrelationer. Corsaro (refererad i Bliding, 2004) 

framhålls som en grund i den teoretiska utgångspunkten, då han bland annat har studerat försko-

lebarns interaktion i kamratgrupper samt deras skapande av dessa. Studiens empiri har konstrue-

rats genom samtal med barngrupper och genom observationer. Resultatet visar att arbetet med 

barns kamratrelationer är ett komplext och ständigt pågående arbete som sker inom skolans or-

ganisatoriska ramar. Bliding (2004) anger att barnens sociala tillvaro handlar om att försöka skapa 

och vidmakthålla relationer. Vidare menar hon att en stor del av det relationsarbete som barnen 

medvetet är med och skapar i skolan, är kopplat till att försöka utveckla en känsla av samhörighet 

och identitetssökande. Genom att barn experimenterar och utmanar relationsskapandet synlig-

görs den interaktion som sker inom kamratkulturen. Hon anger vidare att relationsprojekt är ett 

ständigt arbete och utgör en stor del av barns vardag både i skolan och på fritidshemmet. Bliding 

menar därmed att barns relationsprojekt inte går att avgränsa till specifika situationer eller miljöer 

utan bör ses som en viktig del av hela dagen. 
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Evaldsson (1993) belyser kamratskapande på två svenska fritidshemmet utifrån barns perspektiv. 

Den metodiska ansatsen utgår från teoretiska traditioner inom antropologi och sociologi där so-

ciala praktiker på makro-nivå placeras i mikro-nivå interaktioner. Makrosystemet påverkar barnet 

indirekt och omfattar samhället i stort genom bland annat lagar, politik och ideologier. Mikroni-

vån är den närmiljö som barnet själv ingår i. För att skapa en förståelse för hur den dagliga inter-

aktionen på fritidshemmet utgör en stor betydelse för barnens kamratrelationer, har Evaldsson 

(1993) konstruerat sin empiri i den sociala praktiken under två års tid. Utifrån en etnografisk an-

sats visar resultatet att språk, socialisation och kultur hör samman. Resultatet visar att den mening 

som inges i barnens kamratrelationer på fritidshemmet har sin grund i de språkliga aktiviteterna. 

Barns kamratkultur är nära sammankopplad till sociokulturella sammanhang som innefattar dels 

barnuppfostran men även barnomsorgens ideologi och den svenska kulturen. Vidare menar hon 

att barn är delaktiga i och skapar samt upprätthåller kulturella, språkliga och sociala mönster, vil-

ket återspeglas i de aktiviteter och händelser som uppstår på fritidshemmet. 

Johansson och Ljusberg (2004) har genom sitt treåriga forskningsprojekt erhållit kunskap om 

barns uppfattningar om fritidshemmet och dess betydelse. Teoretiska utgångspunkter för studien 

utgörs av interaktionism och sociokulturellt perspektiv. Med utgångspunkt i barns perspektiv har 

de, utifrån intervjuer och deltagande observationer, fått fram resultat som visar att kamrater och 

kamratrelationer spelar stor roll för barnen på fritidshemmet. Barnen väljer innehåll med hänsyn 

till kamratrelationerna och utformar genom de sociala interaktionerna normer och regler som styr 

vardagen på fritidshemmet. De anger vidare att både barn och vuxna genom interaktion stärker 

och skapar ny kunskap inom fritidshemmets socialisationsmiljö. Johansson och Ljusberg (2004) 

särskiljer inte begreppen kompis, kamrat och vän åt, utan kamrat är det enda begrepp de använ-

der för sig av för att beskriva vad fritidshemsverksamheten betyder för barnen.  
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5.2 Sociala färdigheter 

Ihrskog (2011) beskriver om hur viktig fritidshemsverksamheten är för barnen då de ges möjlig-

het att utveckla kunskaper om hur de skapar relationer samt tränas i att bli fullgoda medborgare. 

Hemmet, fritidshemmet och skolan utgör tre sociala system vilket hon menar ställer krav på bar-

nens sociala färdigheter. Barns kriterium för att känna trygghet och vilja att vara på fritidshemmet 

är att ha någon att vara tillsammans med. Aktiviteten, vad barnen vill göra, menar Ihrskog (2011) 

många gånger är mindre viktig jämfört med att vara tillsammans med någon, även om det skulle 

innebära att det blir på någon annans grunder. Vidare menar hon att barnen först och främst 

söker sig till likasinnade. I det första mötet letar barnen efter en yttre likhet, ett attribut, som ut-

vecklar mötet till ett samtal. I nästa fas blir åsikter och värderingar hos den andra av större bety-

delse – den inre likheten kontrolleras. Ihrskog anger vikten av att den yttre likheten och de inre 

värderingarna måste överensstämma för att ett relationsskapande ska uppstå. En komplicerad 

process där det tar lång tid för barnen att fastställa om de hittat något som är likasinnad. 

Ihrskog (2006) anger att barnen har olika tillvägagångssätt för att få vara tillsammans med en nå-

gon. En del frågar om de får vara med att leka, någon ansluter till en pågående aktivitet utan att 

be om lov. Andra söker uppmärksamhet genom att ta saker ifrån sina kompisar, vilket kan leda 

till konflikter barnen emellan. Hon berättar även att barnen tar till olika knep för att bli sams igen 

när de kommit i konflikt med varandra. Ett av barnen beskriver hur den sociala kompetensen 

byggs upp och utvecklas på följande sätt: ”Om man inte hade haft nån då hade man inte vart nån. 

Det är ju ofta genom sina kompisar man lär känna andra så det är bra att ha kompisar. Man lär 

känna sig själv också” (Ihrskog, 2006, s. 127). Hon beskriver vidare om hur förlåtelse är en viktig 

del av relationsskapandet eftersom barnets handling får konsekvenser både för grupp och för 

individ. Ihrskogs forskning om kamratrelationer visar även att den sociala kompetensen är en 

förutsättning även för det övriga skolarbetet. Om något negativt sker inom kamratrelationen får 

det oftast en negativ effekt på kunskapsinhämtningen precis som positiva sociala handlingar på-

verkar lärandets effekt i samma riktning. 
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5.3 Meningsskapande 

Dahl (2011) har haft för avsikt att bilda kunskaper om barns sociala liv på fritidshemmet. Studien 

inriktas dels mot barns alliansskapande mellan och inom framträdande praktikgemenskaper, även 

mot barns perspektiv på samspelet med kamrater och mot synliga genusaspekter. Studien bygger 

på en etnografisk ansats där data konstruerats genom informella samtal och deltagande observat-

ioner med eleverna. Teorin som ligger till grund för studien är socialkonstruktionismens idéer där 

kunskap konstrueras genom sociala processer då människor interagerar med varandra. Resultatet 

presenteras i form av fyra olika praktikgemenskaper där barnen samlas kring gemensamma intres-

sen. Inom praktikgemenskaperna uppstår täta relationer och delat engagemang kring de gemen-

samma aktiviteterna, ett skapande av så kallade allianser. Dahl (2011) betonar att de olika praktik-

gemenskapernas karaktär är varierande, somliga är öppna för alla att träda in i och kännetecknas 

av ett tillåtande klimat, medan andra är mer begränsade. I den mer begränsade praktikgemen-

skapen finns ett tydligt maktspel och en hierarki, vilket deltagarna tydligt visar vem som bestäm-

mer över villkoren i dessa. Hon berättar vidare att de olika praktikgemenskaperna utgörs av olika 

kulturer vilket i sin tur leder till olika aktiviteter. 

Att gå till barnen själva och lyssna till deras berättelser om meningen med fritidshem är något 

som även Klerfelt och Haglund (2011) tagit fasta på. Deras studie tar sin utgångspunkt i ett soci-

alkonstruktionistiskt synsätt, i vilket människor tillsammans konstruerar sin verklighet i interakt-

ion med varandra. För att närma sig barns perspektiv användes narrativa intervjuer i vilka 

känslomässiga frågor ställdes för att frammana barnens svar. Dessutom fick barnen möjlighet att 

ta bilder med hjälp av en digitalkamera som komplement till intervjuerna. Klerfelt och Haglunds 

(2011) definition av denna typ av konstruerade samtal benämns som samtalspromenader. Ett tydligt 

framträdande resultat i barnens berättelser handlar om att vara tillsammans. Barnen beskrev att 

meningen med fritidshemmet handlar om att göra saker tillsammans med någon. Den sociala 

samvaron ger barnen möjlighet att utveckla sina relationer i förhållande till de andra barnen, nå-

got som även Ihrskog (2006) och Bliding (2004) angett. Vidare tydliggörs att det relationskapande 

som pågår i fritidshemmets praktik spelar en viktig roll för barnens identitetsutveckling. 
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5.4 Relationsskapandets komplexitet 

Jonsdottir (2007) har studerat barns sociala relationer på förskolan samt vad personalen  om bar-

nens sociala kompetens och jämfört dessa resultat, för att se huruvida förskolan är en miljö där 

barn ges möjlighet till ett gott relationsskapande. Trots att studien riktar sig mot förskolan  vi att 

paralleller fortfarande kan dras till fritidshemmets verksamhet, trots att barnen på förskolan är 

något yngre. Utgångspunkten är att det finns en moralisk grund för att studera barns relationer, 

en utvecklingspsykologisk grund för att inkludera barn från tre års ålder, samt att styrdokumenten 

ställer krav på personalen att stödja barnen i deras sociala utveckling. Resultatet gällande relat-

ionsskapandet visar att övervägande antalet barn känner samhörighet med de andra barnen och 

att tre av fyra barn ingår i vänrelationer. Studien visar dock att var nionde barn inte väljs som 

någons kamrat.  En kamrat är enligt Jonsdottir den som barnet väljer och som barnet känner 

gemenskap med. Vän handlar om en mer ömsesidig relation, barnet väljer en vän och väljs som 

vän av densamme. Hon betonar också att det ligger i förskolans uppdrag att skapa en miljö där 

barn har en möjlighet att välja ensamhet, såväl som en plats där barn som uttrycker utanförskap 

delges en aktiv del i gemenskapen. Jonsdottirs (2007) studie pekar på att de barn som saknar för-

mågan att etablera kamratrelationer med andra barn, har bristande sociala färdigheter. Vidare 

menar hon att förskolan har en oerhört viktig utvecklingsuppgift som handlar om att föra ett 

samtal med barnen kring känslor, kamrater och behov av kamratrelationer samt andra viktiga 

livsfrågor. Jonsdottir anger att det finns olika relationsmönster mellan barnen som förändras un-

der tidens gång på grund av olika händelser, förändringar och uppbrott. 

Elovsson och Garcia Sanchez (2015) betonar att barns sociala relationer är en central och bety-

delsefull del av fritidshemmets verksamhet. Studien utgår från en fenomenografisk ansats och en 

kvalitativ metod där datamaterialet har konstruerats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Syftet var att utforska vad fritidshemslärarna hade för erfarenheter och syn på barns sociala relat-

ioner på fritidshemmet. För att förstå hur barn utvecklas i interaktion med andra grundas Elovs-

son och Garcia Sanchez teoretiska utgångspunkter i både Vygotskjis och Piagets samspelsteorier. 

Elovsson och Garcia Sanchez fastställer i sitt resultat att det är i samspelet mellan barnen som de 

sociala relationerna skapas och utvecklas. De anger lek som ett forum för barn att mötas och 

samspela med andra. I leken utvecklas barnens förmågor att kommunicera, argumentera och för-

handla, vilket gör att konflikter är naturligt förekommande inom relationsskapandet på fritids-

hemmet. Genom att lära barnen att reflektera och kommunicera kring oenigheter menar de att 

barnen på egen hand har de verktyg som behövs för att lösa eventuella konflikter. Då det inte 

alltid är givet att fritidshemslärarna på fritidshemmet får tillträde till barns praktikgemenskaper är 

det av stor vikt att äldre barn kan lära de yngre att bli ansvarsfulla och empatiska i mötet med 
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andra. Dock menar Elovsson och Garcia Sanchez (2015) att uppdraget med att skapa möjligheter 

för barns samspel är något som ligger i fritidshemslärarnas ansvar. 

5.5 Sammanfattning 

Flertalet studier visar att relationsskapandet mellan elever på fritidshemmet är av stor betydelse 

för elevens identitetsskapande, meningsskapande och socialisation. Även om somliga forskare 

skiljer mellan att vara någons kompis, kamrat eller vän, påvisas relationsskapandets avgörande 

betydelse för elevens sociala utveckling och lärande. Många forskare tydliggör att gemenskapen 

och samhörigheten med andra, att vara tillsammans, är det betydelsefulla i relationsskapandet på 

fritidshemmet. Strategier för hur relationer skapas, utvecklas, upprätthålls och bryts upp synlig-

görs. Dock visar sig även elevers relationsskapande ha en baksida då några studier presenterar 

vilka svårigheter relationsskapandet kan medföra.    
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6 Teoretiska utgångspunkter 

Genom det sociokulturella perspektiv, som denna studie tar sin utgångspunkt i, kan vi söka stöd 

för att försöka förstå, hur eleverna lär och utvecklas i interaktion med varandra. Inom det socio-

kulturella perspektivet har kommunikationen en central plats och med hjälp av språket vill vi för-

söka förstå vad eleverna  är betydelsefullt för relationsskapandet i fritidshemmets praktik. I vår 

studie vill vi också framhålla barns perspektiv då avsikten är att skapa kunskap om elevernas re-

lationsskapande på fritidshemmet. 

6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv kring lärande och utveckling. Säljö (2014) 

betonar samspelets betydelse i den sociokulturella traditionen, där människor i interaktion inom 

olika kontexter blir delaktiga och tillägnar sig nya kunskaper och erfarenheter. Han nämner att 

kunskap inte är något som överförs mellan människor utan något som skapas i interaktion och 

kommunikation med andra. Ett exempel på detta är skolan där elever samt elever och lärare sam-

spelar med varandra. Säljö (2014) menar att språket ses som en förutsättning för utveckling och 

lärande, där människan använder sig av språkliga begrepp för att försöka organisera sin omvärld. 

Nedan förklaras betydelsefulla begrepp för perspektivet, vilka sedan kommer att vara till hjälp för 

att förklara och tolka resultatet. 

6.1.1 Appropriering 

Det sociokulturella perspektivet innefattar begreppet appropriering, vilket används inom teorin 

för förstå och beskriva lärande. Säljö (2014) menar att det är i samspelet med andra som möjlig-

heter skapas för barnen att appropriera, det vill säga tillägna sig de koder som behövs för att för-

stå socialt samspel. Genom appropriering blir vi även bekanta med kulturella redskap och lär oss 

använda dessa, exempelvis att uttrycka sig med hjälp av språk och bilder. 

6.1.2 Proximala utvecklingszonen 

Utifrån Vygotskijs sociokulturella teori är människans utveckling en ständig process. Säljö (2014) 

beskriver att människan befinner sig i ständig förändring där vi i varje samspelssituation har möj-

lighet att ta till oss kunskaper från våra medmänniskor. Han betonar, med utgångspunkt i 

Vygotskijs teori, att det är i den närmaste proximala utvecklingszonen som människan utvecklas. 

Om människan behärskar en färdighet så är inte nästa steg med att ytterligare behärska något 

ännu svårare inte särskilt långt borta – de nya kunskaperna ligger i den närmaste utvecklingszo-

nen. Ett exempel på detta menar Säljö (2014) är när läraren eller klasskamraten kan stötta någon 
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annan att tillägna sig nya kunskaper. Till en början behöver läraren eller klasskamraten ge mycket 

stöttning men efterhand, i och med att den lärande till allt större del behärskar en färdighet, kan 

stödet slutligen upphöra. Genom stöttning inom den proximala utvecklingszonen kan människan 

appropriera kunskaper från någon annan.  

6.1.3 Mediering 

Säljö (2014) anger att människan inom det sociokulturella perspektivet använder sig av så kallade 

medierande redskap för att analysera och förstå sin omvärld. Han framhåller Vygotskijs triangel 

vilken påvisar att människan inte upplever världen direkt, utan använder sig av kulturella redskap 

för att tänka och förstå. Människans tänkande sker med hjälp av medierande redskap (toppen av 

triangeln) och inte genom en direkt reaktion på omvärldens signaler (stimulus). 

 

Vidare förklarar Säljö (2014) att de olika redskapen kan utmärkas i form av språkliga och materi-

ella redskap. Språkliga redskap består dels av bokstäver och siffror men även begrepp och räkne-

system som hjälper oss att tänka och kommunicera. Mediering sker även via materiella redskap, 

ett exempel på detta är tangentbordet som används för att skriva på. Dock tydliggör Säljö (2014) 

att språkliga och materiella redskap samspelar och utgör varandras förutsättningar och kan där-

med benämnas mer allmänt som kulturella redskap. Exempelvis kan vi uttrycka oss med bilder 

samtidigt som vi kommunicerar om dem, vilket han menar är viktigt att ha i åtanke då den digi-

tala tekniken alltmer genomsyrar vårt samhälle. Kameran kan här vara ett verktyg som eleverna 

använder till hjälp för att kommunicera sina tankar och åsikter. Vidare betonar Klerfelt (2016) att 

Figur 1, Medieringens princip, fritt tolkad från Säljö (2014). 
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människan inte ska ses som skild från de medierande verktygen då det är en viktig del av männi-

skans sätt att agera. 

6.2 Barns perspektiv 

Studien tar även utgångspunkt i barns perspektiv då avsikten är att skapa kunskap om elevers 

relationsskapande på fritidshemmet. UNICEF (2009) anger att varje barn har rätt att tänka, tycka 

och uttrycka sina åsikter och tankar samt höras i de frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska även 

uppmärksammas i förhållande till barnets ålder och mognad. Därför har vi i denna studie utgått 

från teorier som framhåller barns perspektiv för att kunna träda in i barns kamratkulturer. 

Enligt Halldén (2003) handlar barns perspektiv om att tillämpa ett perspektiv som tillvaratar den 

kultur som tillhör barnen. Då barnen själva får bidra med information och genom att lyssna på 

vad de har att säga kan forskaren försöka förstå vad livet innebär för dem. Dahl och Ackesjö 

(2011) beskriver att forskare ska företräda barnens röst och försöka se på världen med barnens 

ögon. Genom att tala med eleverna istället för om dem kan forskaren lyssna till vad de har att säga.  

Halldén (2003) understryker skillnaden mellan barnperspektivet och barns perspektiv och betonar 

att forskare aktivt bör ta ställning till vad som skiljer de olika perspektiven åt, då de belyser olika 

fenomen i barns livsvärld. Barnperspektiv handlar om den som företräder barnen i den aktuella 

kontexten, medan barns perspektiv syftar på att belysa barn som sociala aktörer och medforskare 

och inte som en del av ett forskningsprojekt. Klerfelt (2016) betonar barns aktiva deltagande i 

forskningsprocessen som en viktig del då det lyfter fram barns perspektiv, till skillnad från tradit-

ionell forskning där vuxna forskar på barn. Vidare menar hon att barns perspektiv kräver att 

forskaren har en närhet till barnen för att försöka förstå deras olika uttryck. 

Saar och Löfdahl (2014) menar att den barnsyn som vi bär med oss påverkar hur vi ser på barn 

och barndom. Det för även med sig konsekvenser för de villkor barn har i skolan och samhället. 

Ett exempel på detta är den förändrade barnposition där förgivettagna antaganden varit grunden 

för de traditionella forskningsmetoder som använts vid forskning på barn. Denna förändring är 

nära sammankopplad med UNICEF (2009) som betonar barns rätt att uttrycka sina åsikter i frå-

gor som berör dem, samt att dessa åsikter ska respekteras. I linje med vad Saar och Löfdahl 

(2014) beskriver har vi i denna studie ambitionen att framhålla barn som nyfikna, kompetenta och 

kloka medforskare, för att synliggöra barns perspektiv. 

Problematiken med att studera olika fenomen med utgångspunkt i barns perspektiv är dock något 

som Johansson (2003) lyfter fram. Kan vi verkligen förstå barns erfarenheter och intentioner av 

mening? Vidare tydliggör hon att målet är att höja barns röster för att kunna berätta något om 
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deras liv, men att det egentligen är omöjligt att förstå andra människor då “vi inte kan kliva ur vår 

egen kropp och in i den andres” (Johansson, 2003, s. 44). Vad barnen faktiskt tänker är för oss 

därmed omöjligt att veta, men den här studien är en strävan och ett försök till att förstå och inta 

ett barns perspektiv.  
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7 Metod 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i ett etnografiskt angreppssätt 

där empirin har konstruerats genom samtalspromenader med inspiration från Klerfelt och Hag-

lund (2014). Hammersley och Atkinson (2007) anger att etnografi är ett angreppssätt som riktar 

sig mot att försöka förstå människors levnadsvillkor utifrån den sociala värld de befinner sig i. 

Vidare menar författarna att de kontexter människor vistas i är komplexa eftersom de är under 

ständig förändring. Den forskning som berör människors livsvärldar är på så vis beroende av de 

sammanhang som kontexterna genomsyras av samt på vilket sätt kontexterna samspelar med 

varandra. Hammersley och Atkinson beskriver vidare att etnografin innefattar att forskaren enga-

gerar sig i den valda sociala miljön under en längre tid. Då tiden för empirikonstruktionen varit 

snäv har det medfört att vi inte haft möjlighet att studera verksamheten under en längre tid. Dock 

har en av oss haft sin verksamhetsförlagda utbildning på de utvalda fritidshemmen och det i sin 

tur har möjliggjort att kontakten med eleverna fallit sig naturlig. 

7.1 Metodval 

Metodvalet samtalspromenader tar sin utgångspunkt i studiens syfte, att skapa kunskap om ele-

vers relationsskapande på fritidshemmet utifrån barns perspektiv, samt i våra forskningsfrågor:  

• Hur beskriver eleverna relationsskapandet på fritidshemmet? 

• Vad anser eleverna är betydelsefullt för dem i det relationsskapande som pågår i fritids-

hemmets praktik? 

Med utgångspunkt i Klerfelt och Haglunds (2014) ´walk-and-talk´ conversations har vi hämtat 

inspiration till våra samtalspromenader. Samtalspromenader som metodiskt angreppssätt framhä-

ver interaktionens betydelse i samspelet med andra och betonar barns perspektiv. Författarna har 

utvecklat metoden samtalspromenader utifrån Haudrup Christensens (2004) `walk-and-talk`-

interviews. Metoden kan beskrivas som en promenad där eleven ombeds att leda forskaren till en 

specifik plats och under promenaden berätta för forskaren om känslor, minnen och erfarenheter 

som kan knytas an till platsen. Vad Klerfelt och Haglund (2014) har adderat är bildens bidrag till 

att försöka förstå vad eleven har att berätta, ett verktyg som även vi har tillvaratagit under våra 

samtalspromenader. 

Klerfelt och Haglund (2014) har även utvecklat Linells (1998) kommunikationsteorier gällande att 

utforma samtalet som en dialog. Han menar att dialogen betonar interaktion och kontextuellt 

samspel i mänskliga diskurser, vilket innefattar handling och tänkande. Genom interaktion och 

konfrontation i olika sociala situationer uppstår kommunikation. Linell (2009) beskriver även att 
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det är när människan tänker, talar, läser eller använder datorn som kommunikationsverktyg som 

vi förstår vår omvärld. Den kognitiva och kommunikativa interaktionen med andra i sociala kon-

texter gör att vi utvecklar förståelsen för andra och deras kulturer. 

Empiriska studier som innefattar dialog och samspel baserat på systematisk analys av bandinspel-

ning resulterar enligt Linell (1998) i ett viktigt och trovärdigt material i syfte att synliggöra dialog. 

Haudrup Christensen (2004) framhäver att det dialogiska perspektivet gör det möjligt för forska-

ren att träda in i barns ”kommunikationskultur”. Genom att ta del av den kultur som barn kom-

municerar i skapar det möjligheter för barn att uttrycka sitt perspektiv. 

7.2 Forskningsetiska principer 

Studien tar hänsyn till de fyra allmänna huvudkraven inom ramen för god etisk forskningssed, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrå-

det, u.å.). Huvudkraven utgör regler och riktlinjer vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-

ning, vilka nämns i den tillståndsblankett som skickas ut till elever och vårdnadshavare inför be-

söket, se Bilaga 1 och Bilaga 2. Informationskravet innefattar enligt Vetenskapsrådet (u.å.) forsk-

ningens syfte, vilket ska klargöras för de deltagare som forskningen berör. I samband med stu-

dien informerades rektor, lärare, elever och dess vårdnadshavare om studiens innebörd och syfte. 

Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) innebär samtyckeskravet att deltagarna i en undersökning har rätt 

till att bestämma över sin egen medverkan. Vi var därför mycket tydliga med att informera delta-

garna om sin rätt att avbryta sin medverkan när som helst de önskade. Vetenskapsrådet (u.å.) 

nämner även konfidentialitetskravet som innebär att ingen koppling kan göras till de deltagare 

och de data som samlats in. Vi förklarade att barnets namn, skola, bild eller röst inte kommer att 

avslöjas. Slutligen beskrivs nyttjandekravet, vilket innebär att den insamlade data som innehåller 

uppgifter om enskilda personer, endast får nyttjas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). 

I tillståndsblanketten tydliggörs att examensarbetet kommer att publiceras i samband med god-

känd examination. 

7.3 Intervjuer med barn 

Vid intervjuer med barn krävs vårdnadshavares samtycke, vilket betonas i Vetenskapsrådet (u.å) 

fyra allmänna huvudkrav inom ramen för god etisk forskningssed. Att be om vårdnadshavares 

tillstånd är kanske självklart men för oss kändes det minst lika viktigt ge eleverna makten att själva 

bestämma över sin medverkan. Förutom samtycke från vårdnadshavare anger Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) att forskaren bör vara medveten om den maktsituation som före-

kommer då vuxna möter barn i en intervjusituation. Risken är att barnen ger svar i form av vad 
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de tror att forskaren vill höra snarare vad de egentligen tänker och tycker. Vidare nämner de att 

det är av stor betydelse att barnen känner sig trygga i miljön där intervjun äger rum. Maktdynami-

ken förändras i och med att barnet som känner till miljön får guida forskaren och vara den som 

leder samtalet. Till stor del handlar det om att vara flexibel för att skapa en god samtalsmiljö. 

7.4 Urval 

För att namnen på de utvalda skolorna ska förbli konfidentiella har vi valt att fingera deras namn 

för att lättare skilja dem åt. Vi väljer därför fortsättningsvis att benämna dem som Vikgårdsskolan 

och Pilskolan. Vikgårdsskolan och Pilskolan är två grundskolor i mellersta Sverige med elever 

från förskoleklass upp till årskurs sex. Fritidshemmen som valts ut är sedan tidigare kända av en 

av studenterna, vilket möjliggjorde tillträde till fältet. 

Samtalspromenaderna genomfördes med totalt elva elever i fritidshem, sex elever från Pilskolan 

och fem elever från Vikgårdsskolan. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) anger att mellan tio 

och femton intervjuer bör genomföras för att den insamlande empirin ska vara representativ och 

oberoende av enskilda individers uppfattningar. Totalt tillfrågades tolv elever om tillstånd för 

deltagande i studien varav en elev var sjuk, vilket orsakade ett bortfall. De elever som deltar i stu-

dien har givits fingerade namn som ligger i linje med deras kön, ålder och bakgrund. 

För att se vilka elever som ville delta och för att veta vilka som gav sitt samtycke tog vi hjälp av 

fritidshemslärarna på respektive fritidshem. Risken med att låta någon ansvarig inom verksamhet-

en göra urvalet, menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är att personer som de tror kom-

mer ge en positiv bild av verksamheten väljs ut. För att konstruera ett rikt datamaterial var det av 

stor vikt att deltagarna hade förmågan att uttrycka sig, vilket gjorde att vi ändå valde att ta hjälp 

av fritidshemslärarna då de har god kännedom om eleverna. 

7.5 Genomförande 

Innan samtalspromenaderna påbörjades informerade vi återigen eleverna om de etiska forsk-

ningsprinciperna utifrån Vetenskapsrådet (u.å.). På så sätt kunde vi försäkra oss om att de var 

medvetna om sina rättigheter. Tillsammans med eleverna gick vi igenom tillståndsblanketten och 

ställde frågan till dem om de fortfarande ville delta. Utifrån syftet med studien klargjorde vi för 

eleverna att vi som vuxna behövde hjälp med att, utifrån barnens perspektiv, förstå vad de tyckte 

och tänkte om kompisar och relationer på fritidshemmet. Därefter skedde samtalspromenaden 

enskilt med varje elev. Detta för att alla elever skulle få möjlighet att göra sin röst hörd och inte 

påverkas av andras åsikter. 
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Samtalspromenaderna tog plats i fritidshemmets miljö, både inomhus och utomhus. Vi gav ele-

verna en kamera och bad dem ta med oss till olika platser som kunde knytas an till kompisar och 

relationsskapande. Klerfelt (2016) beskriver hur barnen med hjälp av kameran kan ges makten att 

styra över samtalet. ”Genom att låta dem vara ägare till kameran, blev de också ägare av samtalet” 

(Klerfelt, 2016, s. 37). Vi ställde frågor som ”Kan du visa oss en plats där du brukar leka med dina kom-

pisar?”. När vi kom fram fick eleven besluta sig för var fotot skulle tas och därefter berätta mer 

för oss om varför de valt att fotografera just denna plats. Utifrån elevernas berättelser ställdes ett 

antal följdfrågor som till exempel ”Kan du berätta vad en kompis är för dig?” eller ”Är det viktigt att ha 

många kompisar?”. När vi fått svar på våra frågor avslutade vi med att fråga om det fanns någon 

mer plats eleven önskade att få visa oss eller om eleven hade något mer att berätta. 

Under samtliga samtalspromenader var vi båda närvarande och skiftade mellan att inta olika rol-

ler. I resultatdelen betecknar vi de olika rollerna som”L1” och ”L2” på grund av identiska för-

namnsinitialer. ”L1” hade det huvudsakliga ansvaret att ställa frågorna och föra samtalet framåt. 

”L2” förde fältanteckningar och inflikade i samtalet om något var oklart. Varje samtalspromenad 

tog cirka 30 minuter att genomföra, beroende på hur mycket eleven hade att berätta. Det resulte-

rade i cirka fem och en halv timme inspelat datamaterial. 

7.6 Verktyg för dokumentation 

Att utföra samtalspromenader genererar en riklig mängd data. Vid dokumentation av samtals-

promenaderna användes block och penna för sammanställning av fältanteckningar. Utifrån inter-

vjuguidens frågor bildades strukturer i anteckningarna som tydliggjorde kärnan i samtalsprome-

naderna. Bryman (2011) betonar vikten av att föra fältanteckningar i samband med forskning då 

människan inte alltid minns vad som sker eller vad som sägs. Fältanteckningarna ska vara förhål-

landevis detaljerade och beskriva olika situationer, intryck, deltagarnas beteenden och slutligen 

forskarens reflektioner kring dessa. För att dokumentera samtalspromenaderna spelades samtalen 

in med hjälp av en mobiltelefon. Materialet transkriberades sedan för att skapa en exakt återgiv-

ning av de olika samtalssekvenserna. Fältanteckningarna och ljudupptagningen fungerade då som 

ett komplement till varandra. 

Under samtalspromenaden användes även en kamera med vilken eleven fick fotografera olika 

platser på fritidshemmet. Klerfelt (2016) betonar dels kamerans och bildens funktion som ett 

verktyg för att förmedla barnens syn på världen, samt som ett verktyg för att ta itu med maktsitu-

ationen mellan den vuxne och barnet. Genom att låta barnen vara ägare av kameran och låta dem 

bestämma vad de vill skildra hjälper bilden till att begripliggöra samtalsobjektet för båda parter.  
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Detta överensstämmer med att människan inom det sociokulturella perspektivet använder sig av 

så kallade medierande redskap för att tänka och kommunicera (Säljö, 2014). 

7.7 Konstruktion av intervjuguide 

Utformningen av samtalspromenaden kan till viss del likna en semistrukturerad intervju. Bryman 

(2011) beskriver den semistrukturerade intervjun som en metod där forskaren utgår från ett frå-

geschema och en variation i ordningsföljden. Vi har valt att använda oss av en struktur för frå-

gornas ordning, eftersom deltagarnas svar är kopplade till de platser de valt att fotografera. Bry-

man (2011) menar även att uppföljningsfrågor är en viktig del av den semistrukturerade intervjun. 

Forskaren har då en möjlighet att ställa ytterligare frågor kring deltagarnas betydelsefulla svar, 

vilket vi även tagit fasta på. 

Intervjuguidens frågor (Bilaga 3) har utformats med utgångspunkt i de två huvudsakliga forsk-

ningsfrågorna som härstammar från syftet. Under arbetet med utformningen av frågorna har 

handledaren agerat bollplank och frågorna har därmed växt fram med tiden. Slutligen kom inter-

vjuguiden att omfattas av fem betydelsefulla nyckelfrågor, som kan knytas an till relationsskapan-

det på fritidshemmet. Nyckelfrågorna som är fetmarkerade i intervjuguiden är: 

- Kan du visa oss den plats där du helst leker när du är på fritids?  

- Finns det någon plats där du inte brukar leka? Kan du visa oss den platsen? 

-  Kan du visa oss en plats där du brukar leka med dina kompisar? 

-  Kan du visa oss den plats på fritidshemmet som betyder mest för dig? 

-  Har du något särskilt minne från när du och dina kompisar har varit tillsammans på fritidshemmet? 

Kan du visa oss den platsen? 

Utifrån dessa nyckelfrågor har ett antal följdfrågor skapats men utrymme har också lämnats för 

andra typer av klargörande frågor som till exempel ”Kan ni förklara vad ni menar med..?” eller ”Kan 

du berätta lite mer om..?”. Tanken bakom frågorna i intervjuguiden var att de skulle ge upphov till en 

dialog mellan oss och eleverna. På så vis gavs deltagaren möjlighet att fritt med egna ord berätta 

om erfarenheter, minnen och känslor som kunde knytas an till platsen. 

7.8 Tillvägagångssätt vid analys 

Ett rikligt datamaterial har genererats genom våra samtalspromenader som innefattar både digi-

tala foton, fältanteckningar och ljudfiler. För att skapa ordning i materialet tillvaratogs fältanteck-

ningarna och fotona, vilka fördes in i enskilda loggar för varje elev. Klerfelt (2016) rekommende-

rar denna metod för att ordna och skapa överblick i materialet. Efter att datamaterialet har kon-
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struerats har ljudfilerna systematiserats och organiserats genom transkribering. Med transkribe-

ring förklarar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att materialet ”skrivs ut”. Genom att lyssna 

på ljudfilerna och exakt ordagrant transkribera varje samtalspromenad för sig lades grunden för 

den fortsatta analysen av materialet. I likhet med vad Klerfelt (2016) har beskrivit har inga sam-

talssekvenser sållats bort under transkriberingen. Detta för att undvika att samtalssekvenser som 

från början kan tyckas vara irrelevanta för resultatet sedan visar sig vara betydelsefulla. Transkri-

beringarna har resulterat i cirka 70 sidor råmaterial. 

Vi  har inspirerats av Klerfelts (2016) tematiska tillvägagångssätt i analysen av vårt datamaterial. 

Till att börja med lästes materialet enskilt av oss var för sig, samtidigt antecknades meningsbä-

rande uttryck i marginalen. Därefter jämfördes uttrycken där likheter och skillnader i dessa upp-

märksammades. Varje uttryck gavs sedan en färgkod och sedan lästes materialet ytterligare en 

gång samtidigt som transkriptionerna markerades med olika färger. Slutligen klipptes materialet 

isär. Först strukturerade vi upp materialet utifrån de nyckelfrågor som använts under samtals-

promenaderna. Vår första tanke var att utifrån de olika frågorna skapa ordning i vårt material för 

att kunna se resultatet växa fram. Dock upplevde vi att denna strategi inte gav oss någon vidare 

överblick, därför beslutade vi oss istället för att ordna varje färgkod för sig. Därmed skapades ett 

mönster där de olika färgkoderna sedan kunde sammankopplas med varandra. Olika benämning-

ar för teman skapades därefter med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 

7.9 Trovärdighet 

Trovärdigheten eller reliabiliteten i en etnografisk studie beror enligt Roos (2014) på noggrann-

heten vid insamling av data, samt om tillräckligt med empiriskt material har insamlats. Tillväga-

gångssättet i intervjusituationen och hur frågorna ställs spelar självfallet en viktig roll för huruvida 

syftet kan besvaras eller inte. I en etnografisk studie nämner Roos (2014) att data bör konstrueras 

över en längre tid för att få fram ett resultat som speglar verkligheten. 

För att så långt det är möjligt besvara syftet menar Roos (2014) att forskaren hela tiden behöver 

vara medveten om vad som mäts och hur det svarar mot syftet. Med andra ord, mäts det som 

avses att mätas? Roos anger att giltigheten eller validiteten handlar om att välja en användbar me-

tod och passande frågor för att försöka förstå det forskaren har för avsikt att förstå. 

För att säkerställa trovärdigheten har vi i vår studie tillgodosett reliabiliteten och validiteten enligt 

följande: 

Reliabiliteten i vår studie har tillgodosett genom noggrannhet vid konstruktionen av datamateri-

alet. Genom tillämpning av intervjuguiden kan vi säkerställa att frågorna under samtalspromena-
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derna har formulerats på ett likartat vis. Tillräckligt med empiriskt material, elva samtalspromena-

der, har konstruerats utefter de riktlinjer som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) tidigare 

angett. Roos (2014) krav gällande att data bör konstrueras under en längre period för att resultatet 

ska spegla verkligheten, har inte kunnat uppfyllas. Detta på grund av den snäva tidram vi haft 

under vårt examensarbete. Dock har vi, i linje med vad Klerfelt (2016) anger, haft en anknytning 

till den beforskade praktiken vilket hon menar kan vara nog så viktigt för att skapa närhet till 

fältet och deltagarna. 

Under hela studien har vi återgått till syfte och forskningsfrågor för att försäkra oss om att vi 

håller oss till ämnet. Frågorna i intervjuguiden är utformade med utgångspunkt i forskningsfrå-

gorna för att kunna svara mot studiens syfte och på så vis säkerställa validiteten.  

7.10 Metodkritik 

Gällande metodvalet var vår första tanke att undersöka relationsskapandet på fritidshemmet med 

hjälp av två kvalitativa metoder, samtalspromenader och observationer. Detta för att sedan kunna 

jämföra resultaten sinsemellan. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervjuer bör 

kompletteras med andra metoder som exempelvis observationer för att ge en bredare bild av 

fenomenet. Dessutom uppmärksammar Fangen (refererad i Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) 

att människor inte alltid gör vad de säger att de gör. Observationer som metod hade på så sätt 

kunnat bekräfta att elevernas berättelser överensstämde med deras beteende och handlingar. Då 

tiden för empirikonstruktionen har varit knapp, och vi inte har haft möjlighet att studera fritids-

hemmets verksamhet under en längre tid, fick vi tänka om. Istället för att genomföra både obser-

vationer och samtalspromenader valde vi att lägga allt vårt fokus på det sistnämnda. Med ut-

gångspunkt i syfte och forskningsfrågor  vi att samtalspromenader som val av metod har genere-

rat ett rikt material och gett en tydlig bild över relationsskapandet på fritidshemmet. 

Till metodens svaghet hör att eleverna i samtalssituationen kan ha påverkats att svara på frågor 

utifrån vad de tror att vi vill höra. Med det menar vi att resultatet kan ha påverkats trots att vi 

reflekterat och aktivt förhållit oss till den maktsituation som uppstår då vuxna samtalar med barn. 

För att sträva efter en maktbalans fick eleven därför med hjälp av kameran vara ägare av samtalet. 

Viktigt är också att poängtera att samtalet har utformats som en dialog mellan båda parter för att 

skapa balans. Att intervjua barn i grupp anger Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) också som 

en strategi för att skapa en balans i maktsituationen. Vi funderade på att genomföra samtalspro-

menaderna två och två för att skapa trygghet för eleverna, då vi båda två närvarade som vuxna. 

Vi menar dock att eleverna då ställs inför en annan maktsituation, eleverna emellan. Även om 

eleverna kanske hade känt sig tryggare med att få delta tillsammans med en kompis, finns risken 
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att endast den ena eleven hade fått komma till tals. Dessutom hade det varit svårt för eleverna att 

gemensamt enas om vilka platser de skulle ta oss till. Därför kom samtalspromenaderna att ge-

nomföras enskilt med varje elev. 
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8 Resultat och analys 

I nedanstående avsnitt besvaras forskningsfrågorna löpande i resultatens olika teman. Resultaten 

redovisas under rubrikerna Att vara tillsammans, Kompisar och Relationskompetens. I anknytning till 

varje tema presenteras analysen. Under varje rubrik exemplifieras resultaten med hjälp av excerpt 

och foton för att belysa elevernas berättelser. Avslutningsvis ges en kortfattad resultatsamman-

fattning som fokuserar studiens tre teman. 

Syftet med studien var att skapa kunskap om elevers relationsskapande på fritidshemmet utifrån 

barns perspektiv. 

Följande forskningsfrågor fokuserades: 

• Hur beskrev eleverna relationsskapandet på fritidshemmet? 

• Vad ansåg eleverna var betydelsefullt för dem i det relationsskapande som pågick i fri-

tidshemmets praktik? 

8.1 Att vara tillsammans 

I resultatet av samtalspromenaderna framträdde tydligt en kärna kring vad eleverna ansåg var 

betydelsefullt i relationsskapandet på fritidshemmet, nämligen att vara tillsammans. Vi tror att en 

känsla av gemenskap infann sig hos eleverna då de gjorde något tillsammans med någon annan. 

Säljö (2014) anger att det är i den proximala utvecklingszonen som människan i interaktion med 

andra kan tillägna sig nya kunskaper. I det samspel som sker mellan oss människor kan vi lära och 

utvecklas, och på så vis tillägna oss nya kunskaper och erfarenheter. Med stöd från en mer kom-

petent kamrat kan människan appropriera, det vill säga tillägna sig nya kunskaper. 

När vi bad Elisa på Vikgårdsskolan att visa den plats på fritidshemmet som betydde mest för 

henne, framkom det att platsen var nära sammankopplad med att vara tillsammans med sina 

kompisar:  

L1 – Om du kan visa oss den plats här på fritids som betyder mest för dig? Det kan vara var som helst på fri-

tids. 

[…]  

L1 – Varför tog du ett kort här inne? 

Elisa – Det är roligt, man får vara med sina kompisar och man kan klä ut sig och… göra vad man vill. 

L1 – Lite valfritt? 

Elisa – Ja.  

L1 – Mmm, varför är den just viktig då? 

Elisa – För… 
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L1 – Det kanske du sa? 

Elisa – För man är med sina kompisar. 

Under samtalspromenaderna framkom det att några av eleverna ansåg att det var betydelsefullt att 

ha många kompisar att vara tillsammans med, medan somliga menade att en kompis eller ett fåtal 

kompisar var tillräckligt. De elever som betonade vikten av att ha många kompisar berättade även 

hur de gärna deltog i aktiviteter och lekar som datten, fotboll och dunken. Vi tolkade det som att, 

om de är många som lekte tillsammans, skapade det möjlighet att genomföra andra aktiviteter än 

om endast ett fåtal lekte tillsammans. 

Clara på Vikgårdsskolan beskrev det på följande sätt: 

L1 – Är det viktigt att ha många kompisar då? 

Clara – Ja. Man ska ha många. 

L1 – Varför? 

Clara – För det är mycket roligare då! 

L2 - Hur är det roligare om man är många? Eller hur menar du? 

Clara – För då kan man oftast göra saker tillsammans än att bara vara två. Sedan om en är sjuk, då har man 

ingen att leka med. 

Alla elever belyste i sina berättelser vikten av att vara tillsammans. Dock kunde vi utläsa vissa 

skillnader i hur eleverna beskrev att de är tillsammans. Några elever menade att det inte var själva 

aktiviteten som var det viktiga, alltså vad de faktiskt gjorde, utan att vara tillsammans med någon. 

Att vara tillsammans för att känna gemenskap räckte för dessa elever, vad de egentligen gjorde 

eller att de gjorde samma sak var av mindre betydelse. Andra elever såg dock aktiviteten eller gö-

randet som en viktig del. Vi tror att de menade att det var aktiviteten som förde dem samman 

och som gjorde att de kunde vara tillsammans i en viss kontext. Att mötas kring själva aktiviteten 

kunde därmed leda till att de var tillsammans, och det var vad som var betydelsefullt. När vi frå-

Bild 1, Dansrummet 
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gade Sofia på Pilskolan om hon kunde visa oss en plats på fritidshemmet som var viktig för 

henne, tog hon med oss till lekboden. 

L1 – Vad är det här för ställe? 

Sofia – Här kan man låna saker. 

L2 – Du ska få ta ett kort här.  

L1 – Vad heter det här stället? 

Sofia – Lekboden. 

[…] 

L2 – Vad är det som betyder mycket här? Vad är det som är viktigt med lekboden? 

Sofia – Om man skulle behöva nått skulle man kunna låna det som finns. 

[…] 

L2 – Hur brukar ni bestämma vad ni ska göra då när du exempelvis vill låna något? 

Sofia – Man kan bestämma olika saker eller så bestämmer man med varandra. Fast man leker ändå med 

varandra, fast man har bestämt olika saker.  

L2 – Man leker tillsammans fast man har bestämt att göra olika saker? Så att om du har valt att göra någon-

ting och din kompis har valt att göra något annat så är ni ändå tillsammans – är det så du menar?  

Sofia – Ja. 

I motsats till att vara tillsammans uttryckte tre elever fördelade på de två skolorna att det ibland 

kunde vara skönt att inte vara tillsammans med någon. Vi frågade eleverna om de någon gång 

hade känt att de inte fått vara med och leka på fritidshemmet, eller om dem kunde beskriva hur 

de trodde att det skulle kännas om de inte fick vara med och leka. Calle på Pilskolan berättade, att 

om kompisarna hade andra intressen än han hade, valde han hellre att vara själv. Hampus på Vik-

gårdsskolan beskrev att han alltid hade någon kompis att leka med, men att det ibland kunde vara 

skönt att vara själv. 

Under vår samtalspromenad med Filippa på Pilskolan beskrev hon det på ett liknande sätt som 

Hampus: 

L1 – Hur tror du att det känns när man exempelvis kanske inte har någon att leka med eller få vara med nå-

gon så… som att sitta i målarrummet med någon? 

Filippa – Ibland känns det roligt, ibland känns det tråkigt. 

L2 – Hur menar du då? Ibland känns det roligt, ibland känns det tråkigt? Ibland är det skönt att ha någon att 

vara med och ibland..? 

Filippa– … är det inte skönt. 

L2 – Varför då? Hur kan det vara så? 

Filippa – Då vill jag vara själv. 

L2 – Ibland kanske man vill sitta i lugn och ro kanske? 

Filippa – Ja. 
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En intressant skillnad som vi uppmärksammade i elevernas berättelser är huruvida de talade om 

att vara själv eller att vara ensam. Att vara själv är något som vi tror att eleverna såg som frivilligt, 

det vill säga att de själva hade möjlighet att välja om de ville vara själva eller inte. Att vara ensam 

däremot, beskrev några elever på ett annat sätt, något som vi tolkade som en ofrivillig ensamhet. 

Elsa på Vikgårdsskolan berättade: 

L1 – det kändes som om du hade en plats som du tänkte på? 

Elsa – Ehm ja, den betyder inte jättemycket för mig men jag brukar vara där ibland, när jag är ensam. 

[…] 

L1 – Varför valde du att ta bilden precis där? 

Elsa – För ibland brukar jag vara här på fritids när jag inte har någon att leka med, för ibland så är inte mina 

kompisar på fritids så då brukar jag vara här och leka.  

L1 – Du menar att du brukar vara ensam här? 

Elsa – Ah! 

[…] 

L1 – Varför känns den viktig då eller betydelsefull? 

Elsa – Jag har lekt här väldigt många gånger när jag är ensam, när jag gick i 2:an också. 

När vi samtalade med eleverna kunde vi utläsa att ensamhet också var nära sammankopplad med 

utanförskap. Den tidigare ovan nämnda ofrivilliga ensamheten beskrev flera elever som någon-

ting dåligt och otäckt – om det inte fanns någon att leka med var man helt ensam. Elisa på Vik-

gårdsskolan berättade att hennes kompis hade struntat i henne och lekt med någon annan istället. 

Hon beskrev vidare att det inte alls kändes särskilt bra eftersom hon ville vara med sin kompis, 

men kompisen ville inte vara med henne. Vi vill dock poängtera att majoriteten av eleverna be-

skrev att de aldrig eller mycket sällan hade upplevt att de inte fått vara med och leka på fritids-

hemmet. 

I motsats till att vara utanför har däremot flertalet av eleverna under samtalspromenaderna tyd-

liggjort att ”alla får vara med”. En elev uttryckte att en viktig del av att vara tillsammans var att 

Bild 2, Stenparti vid skogsdungen 
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låta alla vara med. Några elever valde aktiviteter där man kunde vara många tillsammans, på 

grund av att alla ska kunna vara med. Clara på Vikgårdsskolan och Anton på Pilskolan förklarade 

att det var viktigt att få med sig så många kompisar som möjligt i leken. Om de lekte många till-

sammans var det enkelt att dela upp i grupper och sedan välja en aktivitet med utgångspunkten 

att alla ska kunna vara med. Hugo på Vikgårdsskolan berättade att om inte alla fick vara med, 

blev någon utanför och hade inte någon att leka tillsammans med. Säljö (2014) betonar hur barn 

erövrar språket i samspel med andra i sin närhet och på vis utvecklar ett gemensamt sätt att se på 

världen. Vi såg att eleverna, genom att kommunicera med varandra, skapade en förståelse för hur 

de kunde vara tillsammans. Ett exempel på detta är hur språket som medierande verktyg kan an-

vändas för att utveckla strategier för hur alla ska kunna vara med. 

8.2 Kompisar 

Ett tydligt framträdande tema i studien var kompisar, vilket eleverna beskrev på olika sätt, exem-

pelvis hur de säkert visste att de var kompis med någon. Flera av eleverna berättade att de ofta 

brukade leka många tillsammans, några uttryckte dock att det inte var nödvändigt att ha många 

kompisar. Genom två av elevernas berättelser kunde vi utläsa att de beskrev specifika kompisar 

som ”bästa kompisar”. När vi ställde frågan ”Vem eller vilka leker du helst med på fritids?” be-

skrev Arvid på Pilskolan det på följande sätt: 

L1 – Vilka leker du helst med när du är på fritids? 

Arvid – Min kompis Tim1. 

L1 – Varför leker du helst med honom? 

Arvid – Eh, för att vi är bästisar. 

L1 – Vad är en bästis? 

Arvid – Sin bästa kompis ungefär. 

L1 – Hur är man när man är bästa kompisar? 

Arvid – Leker ofta. 

Å ena sidan visade samtalspromenaderna att några av eleverna tyckte att det är viktigt att ha 

många kompisar. Elisa på Vikgårdsskolan berättade att det är särskilt viktigt för att hon även ska 

kunna leka med någon på fritiden. Vidare menade hon att om man bara har en kompis och den 

är upptagen, så har man inga fler kompisar att leka med. Eleverna berättade även att många kom-

pisar skapade möjligheter till att delta i aktiviteter, då de behöver vara många tillsammans, ef-

tersom det är mycket roligare. En av eleverna berättade för oss att det är dåligt att ha för få kom-

pisar då det kan leda till utanförskap, vilket betonades på följande sätt: ”Om kompisen skulle vara 

sjuk eller leka tillsammans med någon annan behöver man aldrig känna sig ensam, då finns det 
                                                 
1 Tim är ett fingerat namn. 
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alltid någon annan att leka tillsammans med”. Å andra sidan berättade några av eleverna om svå-

righeten att komma överens då det är många som vill vara med och leka. Vi tolkade det som att 

ju fler det var som ville vara med och leka, ju större var risken att det uppstod en konflikt, ef-

tersom att det kunde vara svårt att komma överens. 

Som tidigare nämnt betonade några av eleverna vikten av att leka tillsammans med en specifik 

kompis. Dock tror vi att det är något som kan variera beroende på sammanhang. Maja på Pilsko-

lan berättade att det kan vara en specifik kompis som är viktig och att man kan få vara nöjd med 

det, men hon betonade att hon gärna leker tillsammans med många kompisar. Vi förstår det som 

att det är viktigt att ha en specifik kompis att leka med, att de hellre har en nära kompis än flera 

som de inte har en nära relation till. 

Fyra elever berättade för oss om en speciell gunga där de kunde vara tillsammans med sina kom-

pisar. På Vikgårdsskolan pratade eleverna om gungan som en ”kompisgunga” medan den be-

nämndes som ”stora gungan” på Pilskolan. Samtliga elever betonade att gungan var viktig för 

dem då den inbjöd till att vara tillsammans med andra.  När vi bad Elisa visa oss den plats där 

hon helst lekte på fritids visade hon oss ”kompisgungan”. 

L1 - Kan du visa oss den plats på fritids där du brukar leka med dina kompisar? 

Elisa – Kompisgungan. 

L1 - […] Varför kallas den för kompisgungan? 

Elisa – För man gungar tillsammans på den med sina kompisar. 

[…] 

L1 – Varför tog du en bild just här? 

Elisa – För man får vara med sina kompisar. Och det är roligt och ibland tar man jättehög fart så det blir jät-

teroligt. 

 
Bild 3, Kompisgungan 
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8.3 Relationskompetens 

Under samtalspromenaderna utgick vi från en fråga som fokuserade på vad den enskilda eleven 

gjorde på fritidshemmet. Eleverna svarade i termer av att ”vi brukar bestämma tillsammans”. Vi 

kunde därför tydligt se att det inte enbart handlade om vad den enskilda eleven tyckte utan att de 

tog hänsyn till sina kompisar. Säljö (2014) anger att det är inom direkt eller indirekt samspel med 

andra inom praktiska och kulturella sammanhang som vi handlar och utvecklas. Vidare menar 

han att vi följer förväntade kommunikativa regler inom skolans kontext, då skapas mening åt det 

som är betydelsefullt för oss. Vi såg att eleverna använde sig av olika strategier när de ville vara 

tillsammans sina kompisar. Ett flertal elever beskrev att de turades om samt att de valde en aktivi-

tet som båda ville göra. När vi bad Hampus på Vikgårdsskolan att berätta om hur han visste om 

någon ville leka med honom svarade han följande: 

L1 – Hur vet du om någon vill leka med dig? 

Hampus – Jag brukar ofta fråga mina kompisar och då vill de oftast leka. Och om de inte vill göra det jag vill 

göra så kan vi göra något annat.  

L1 – Hur går det till när ni väljer? 

Hampus – Vi kanske väljer någonting som båda vill. 

När vi frågade eleverna hur en kompis bör vara fick vi ett samstämmigt svar som visade på att en 

kompis bör vara snäll, hjälpsam och rolig. Enligt Maja på Pilskolan känner kompisar varandra 

bra, det gör att hon visste vad hennes kompisar tyckte om och vad de inte tyckte om. Vidare be-

rättade hon att det handlade om att veta vad de blir arga eller ledsna av, på så sätt blir man inte 

osams. Att vara någons kompis tyckte Maja var roligt och bra eftersom att hon hade någon att 

leka med. Vi bad Calle på Vikgårdsskolan berätta om vad en kompis är. Vi fick svaret att han 

lekte med Arvid för att han var en ”såndär kompis”, så som en kompis ska vara. 

L1 – Hur ska en kompis vara tycker du? 

Calle – […] såhär omtänksam och positiv. 

L1 – Hur är man när man är positiv? 

Calle – […] Man säger inte sånna där saker som ”du kommer inte att vinna” på en match eller så. 

Elevernas berättelser visade på betydelsen av att lyssna in varandra, samt att komma med förslag 

på olika aktiviteter. Vi tolkar det som att eleverna använde sig av olika strategier när det exempel-

vis är många som vill vara med och leka. För att komma överens om vilken lek de skulle välja 

röstade de på olika aktiviteter som var och en ville göra, för att sedan komma fram till något till-

sammans. Säljö (2014) anger att interaktion och kommunikation är en förutsättning för lärande 

och utveckling. Vidare menar han att kunskap överförs mellan människor då de deltar i olika ak-

tiviteter tillsammans med andra. Det är i de sociala kontexterna som vi tillägnar oss ny kunskap 
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och som gör att vi får en förståelse för vår omvärld. Skillnader som framkom i elevernas berättel-

ser var hur de gick tillväga när de kommunicerade att de ville leka med en specifik kompis. En del 

berättade att de frågade sin kompis om de skulle leka, andra menade att det var viktigt att inte 

skrika eller vara otydlig utan att fråga på ett trevligt sätt. Maja på Pilskolan berättade att det bara 

är att ”hoppa in” i leken och säga ”jag vill också vara med”. Vidare menade hon att då behöver 

de inte avbryta leken - alla får vara med. 

Under samtalspromenaderna framkom att eleverna utgick från sina intressen när de valde en plats 

på fritidshemmet där de ville leka, eleverna sökte sig till likasinnade. De uttryckte bland annat att 

de kompisar som de lekte med på fritidshemmet även hade en stor betydelse utanför fritidshem-

mets arena, då de hade många gemensamma intressen även hemma. Albin berättade att han och 

hans kompisar ofta brukade köra ”Parkour” tillsammans då de tycker det var roligt att klättra och 

tävla mot varandra. I likhet med vad Ihrskog (2011) beskriver, ser vi att gemensamma intressen 

och inbjudande miljöer är en betydelsefull del av elevernas relationsskapande på fritidshemmet. 

8.4 Resultatsammanfattning 

Eleverna beskrev att relationsskapandet i fritidshemmets praktik till stor del innefattade vad en 

kompis är samt hur en kompis ska vara. Att låta alla vara med och leka var enligt några elever en 

viktig del i det relationsskapande som sker på fritidshemmet. Tydligt framträdande var att elever-

na tog hänsyn till vad deras kompisar tyckte och inte enbart vad de själva ansåg var viktigt för 

dem. Det framkom även att eleverna använde sig av olika strategier när de vill vara tillsammans 

med sina kompisar. Ett flertal av eleverna berättade att de turas om när de valde aktivitet, att de 

kom med olika förslag på aktiviteter. Vi har uppmärksammat i elevernas berättelser att de sökte 

sig till likasinnade när de skulle välja en plats på fritidshemmet där de vill leka. 

Elevernas berättelser belyste även att det inte var själva aktiviteten som var viktig, utan att vara 

tillsammans med andra var mer betydelsefullt. I några av elevernas berättelser framkom betydel-

sen av att ha många kompisar samt att de gärna deltog i aktiviteter där de kunde leka många till-

sammans. Flera av eleverna uttryckte dock svårigheten med detta, att det kunde leda till konflikter 

då de i vissa fall hade svårt att komma överens. I elevernas berättelser framkom även att det inte 

var nödvändigt att ha många kompisar utan att de beskrev en specifik ”bästa kompis”. I motsats 

till detta berättade en elev att det var dåligt att ha för få kompisar, då det kunde leda till utanför-

skap. 

Genom samtalspromenaderna framträdde tydligt att eleverna såg gemenskapen, att vara tillsam-

mans med andra, som det mest betydelsefulla i relationsskapandet på fritidshemmet. 
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9 Diskussion 

Vi är medvetna om att studiens forskningsfrågor är snarlika och ligger till grund för att besvara 

varandra. Att eleverna beskriver det som är mest betydelsefullt för dem i deras relationsskapande 

faller sig naturligt, eftersom de kan ha svårt att distansera sig och se på situationen utifrån. Med 

det menar vi att forskningsfrågan ”Vad anser eleverna är betydelsefullt för dem i det relationsskapande som 

pågår i fritidshemmets praktik?” kan kännas överflödig eftersom forskningsfrågan ”Hur beskriver ele-

verna relationsskapandet på fritidshemmet?” leder till att eleverna beskriver det som har betydelse för 

dem. Med hjälp av forskningsfrågorna anser vi dock att studiens syfte har besvarats. 

I relation till tidigare forskning finner vi flera likheter som ligger i linje med vår studie. I enlighet 

med vad Klerfelt och Haglund (2011) presenterar i sitt resultat, framträder tydligt kärnan, att vara 

tillsammans, som det mest betydelsefulla i det relationsskapande som pågår på fritidshemmet. I 

studien framträder temat tydligt i hur med eleverna beskriver att det inte är själva aktiviteten som 

är det centrala, utan gemenskapen med andra. Att barn väljer innehåll med hänsyn till kamratre-

lationerna visar även Johansson och Ljusbergs (2004) forskningsprojekt. Även Ihrskog (2011) 

menar att aktiviteten många gånger är mindre viktig jämfört med att ha någon att vara tillsam-

mans med. I motsats till Ihrskogs studie har vi dock uppmärksammat att flertalet elever  att det är 

aktiviteten som är av betydelse, eftersom den bidrar till att föra eleverna samman. 

Jonsdottir (2007) anger att barn ska ges möjlighet att välja ensamhet samt att barn som upplever 

utanförskap ska ges en plats i gemenskapen. Jämfört med att vara tillsammans berättar eleverna 

att det ibland kan kännas skönt att få vara själv. Vi vill dock skilja på hur eleverna beskriver 

huruvida de valt att vara själva eller om de faktiskt upplever utanförskap. Några elever berättar att 

de oftast har någon kompis att leka med men att de ibland väljer att vara själva. Jonsdottir (2007) 

hävdar att relationer mellan barn är föränderliga, olika händelser och uppbrott såsom mobbning 

och kränkande behandling kan göra att relationen utvecklas i olika riktningar. Att bli lämnad en-

sam förstår vi dock handlar mer om ett utanförskap, att inte ha någon att vara tillsammans med. 

Trots att några elever talar om att de någon gång varit ensamma på fritidshemmet förstår vi ge-

nom deras berättelser att det är viktigt att alla får vara med. Vi ser i likhet med Jonsdottirs resul-

tat, att eleverna som deltagit i vår studie känner en samhörighet med de andra på fritidshemmet. 

Majoriteten av eleverna har aldrig eller mycket sällan upplevt att de inte har någon kompis att leka 

med. 

Kompisar är också ett uppmärksammat tema i studien. I motsats till vad Ihrskog (2006) anger har 

vårt resultat inte visat att eleverna skiljer på kamrat, kompis eller vän. Några elever nämner dock 

en specifik ”bästa kompis” som de leker ofta med medan somliga elever  att det är viktigt att ha 
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många kompisar. Det möjliggör en gemenskap kring större aktiviteter där de leker många till-

sammans. Att vara många tillsammans kan dock innebära svårigheter med att komma överens. 

Risken är att det uppstår en konflikt eftersom allas åsikter ska tas tillvara.  

Vi ser att eleverna innehar en relationskompetens som innefattar strategier för hur de vet att de är 

någons kompis samt hur en kompis bör vara. En genomgående strategi för att kunna komma 

överens är att lyssna in varandra, turas om och bestämma tillsammans. De kommunikativa regler 

som människan använder inom en viss kontext anger Säljö (2014) som en förutsättning för att 

lära och utvecklas tillsammans. De språkliga aktiviteterna menar även Evaldsson (1993) skapar 

mening åt barns relationer. Då barn är delaktiga i sociokulturella sammanhang skapas språkliga, 

kulturella och sociala mönster, vilka avspeglas i aktiviteter och händelser på fritidshemmet. Ge-

nom att kommunicera om hur eleverna vill ordna sin tillvaro på fritidshemmet ser vi hur de skap-

ar ett gemensamt synsätt för att försöka förstå varandra. 

En kompis, beskriver eleverna som någon likasinnad, med gemensamma intressen och någon 

med liknande tankar och värderingar. Ihrskog (2011) menar att detta är en förutsättning för att en 

relation ska uppstå men något som vi också  är viktigt för att bibehålla en god kompisrelation. 

Bliding (2004) talar också om relationsskapandet som en ständig process med att skapa och upp-

rätthålla relationer. Hon menar vidare att relationsarbetet är nära sammankopplat med att ut-

veckla en känsla av samhörighet och gemenskap, något som vi också uppmärksammat i våra re-

sultat. Att samlas kring gemensamma intressen talar även Dahl (2011) om. Hon berättar om olika 

praktikgemenskaper och deras karaktär, huruvida barnens tillträdesmöjligheter till dessa skiftar. 

Inom en praktikgemenskap skapas täta relationer och samhörighet kring aktiviteter, vilket hon 

väljer att kalla allianser. Vi tycker oss se en öppenhet gällande praktikgemenskapernas karaktär på 

de utvalda fritidshemmen. I linje med Dahl (2011) ser vi hur gemensamma intressen skapar en 

samhörighet och ett delat engagemang kring aktiviteterna. Trots att vi genom elevernas berättel-

ser kan tyda hur de ibland upplever ensamhet, talar de genomgående om betydelsen av att ”alla 

får vara med”. I resultatet berättar Maja om hur enkelt det är att bara ”hoppa in” i leken och säga 

att ”jag vill också vara med”. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att eleverna till stor del väljer med vilka kompisar och i vilka 

sammanhang de vill ingå. Elovsson och Garcia Sanchez (2015) menar att det inte alltid är möjligt 

för fritidshemslärare att få tillträde till elevers praktikgemenskaper. De menar på att de äldre ele-

verna därför spelar en betydelsefull roll i att lära de yngre att bli ansvarsfulla och empatiska i mö-

tet med andra. Detta kan knytas an till vad Säljö (2014) beskriver om stöttning inom den proxi-

mala utvecklingszonen. Med hjälp från en lärare eller klasskamrat kan människan appropriera 
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kunskaper från någon annan. Vi  dock inte att hela ansvaret kan läggas hos eleverna utan att en 

samverkan bör ske mellan hem och skola för att i ett långsiktigt perspektiv stödja elevens lärande 

och utveckling. Skolverket (2015a) framhåller skolans uppdrag med att förbereda eleverna för att 

leva och verka i samhället och utveckla dem till ansvarsfulla, kompetenta och demokratiska med-

borgare. De betonar skolan som en social mötesplats där eleverna utvecklar förmågan att förstå 

och leva sig in i andras villkor, värderingar och olikheter. 

Vår förhoppning med denna studie är att bidra med kunskap om relationsskapandets betydelse 

på fritidshemmet. Genom att inhämta kunskaper om kompisars betydelse, relationskompetens 

och varför det är betydelsefullt för dem att vara tillsammans, kan fritidshemslärare och vårdnads-

havare skapa goda förutsättningar att stödja eleverna i relationsprocessen. I fritidshemmets 

kommande avsnitt (Skolverket, 2015b) i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet (Skolverket, 2015a) tydliggörs att undervisningen ska bidra till att eleverna skapar och 

utvecklar goda kamratrelationer. Det anser vi kommer att ställa större och förändrade krav på hur 

fritidshemmet och hemmet samverkar kring elevers relationsskapande i skolan. Det förutsätter 

även att fritidshemslärare och vårdnadshavare är villiga att sätta sig in i det relationsskapande som 

pågår i fritidshemmets praktik, vilket vi med denna studie vill möjliggöra.  

9.1 Framtida forskning 

Vidare framtida forskning skulle kunna innefatta att undersöka fritidshemslärarnas syn på relat-

ionsskapandet som sker i fritidshemmets praktik. Därmed skulle elevernas och fritidshemslärar-

nas resultat kunna jämföras och möjligen skapa en djupare förståelse kring relationsskapandet på 

fritidshemmet.  

9.2 Slutord 

Genom denna studie har vi erhållit en fördjupad kunskap och förståelse för betydelsen av elevers 

relationsskapande i fritidshemmets praktik. Försöket med att inta ett barns perspektiv, att samtala 

med eleverna och att lyssna till vad de har att säga, har bidragit till att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

  



 

35 
 

Referenslista 

Bliding, M. (2004). Inneslutandets och uteslutandets praktik - en studie av barns relationsarbete i skolan. Doktorsavhandling, 

Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Hämtad från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16277/3/gupea_2077_16277_3.pdf 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Dahl, M. (2014). Fritidspedagogers handlingsrepertoar. Pedagogiskt arbete med barns olika relationer. (Doktorsavhandling, 

Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik). Hämtad från http://lnu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:755038/FULLTEXT01.pdf 

Dahl, M. (2011). Barns sociala liv på fritidshemmet. En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter. 

(Licentiatavhandling, Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande). Hämtad 

från http://www.avhandlingar.se/avhandling/8199a7003e/ 

Dahl, M., & Ackesjö, H. (2011). ”Det bästa med fritids var att kompisarna var där”. I A. Klerfelt & B. Haglund 

(Red.), Fritidspedagogik- fritidshemmets teorier och praktiker (s. 204-223). Stockholm: Liber.  

Elovsson, T., & Garcia Sanchez, M. (2015). Barns relationsskapande processer i fritidshem - utifrån fritidshemslärares synsätt. 

(Självständigt arbete, Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap). Häm-

tad från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:842393/FULLTEXT01.pdf 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa 

metoder (s. 36-57). Stockholm: Liber.  

Evaldsson, A. (1993). Play, disputes and social order: everyday life in two Swedish after-school centers. (Doktorsavhandling, Lin-

köping universitet, Institute of Tema Research). 

Halldén, G. (2003). Barnperspektiv som ideologisk eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (1-2), s. 

12-23. 

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography – principles in practice. New York: Routledge.  

Haudrup Christensen, P. (2004). Children´s participation in ethnographic research: issues of power and representa-

tion. Childrens & Society, 18 (2), s. 165-176. Hämtad från 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chi.823/epdf 

Ihrskog, M. (2011). Kamratskapandets betydelse för lärandet. I Lärarförbundet (Red.), Lära, leva, utvecklas - aspekter på 

fritidspedagogik och lärande (s.19-24). Stockholm: Lärarförbundet. Hämtad från 

https://www1.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webDescription/2BDDCBF7D5702C7FC125788B004EFCA4

/$file/Lara%20leva%20utvecklas_december_2012.pdf 

Ihrskog, M. (2006). Kompisar och kamrater. Barn och ungas villkor för relationsskapande i vardagen. (Doktorsavhandling, 

Växjö University, Institutionen för pedagogik). Hämtad från 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/1621b9941f/ 



 

36 
 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv - forskares och fritidshemslärares möten med barns perspektiv. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 8 (1–2), s. 42–57. 

Johansson, I. (2011). Fritidshemspedagogik – idé, ideal, realitet. Stockholm: Liber. 

Johansson, I., & Ljusberg, A-L. (2004). Barn i fritidshem. (Individ, omvärld och lärande/Forskning Nr 21). Hämtad 

från http://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.46264.1320915528!/IOL_Forskning_21.pdf 

Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan: samhörighet, tillhörighet, vänskap, utanförskap. (Doktorsavhandling. 

Malmö högskola, Institutionen för pedagogik). Hämtad från 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4984/Fanny_MUEP_10_maj.pdf;jsessionid=FC1065ECE3B0322

B1C06D608AB9A5D39?sequence=1 

Klerfelt, A., & Haglund, B. (2011). Samtalspromenader – barns berättelser om meningen med fritids I A. Klerfelt & 

B. Haglund (Red.), Fritidspedagogik- fritidshemmets teorier och praktiker (s. 155-181). Stockholm: Liber.  

Klerfelt, A., & Haglund, B. (2014). Walk-and-Talk Conversations: a Way to Elicit Children’s Perspectives and Prom-

inent Discourses in School-Age Educare. International Journal for Research on Extended Education, 2 (2), s. 119-

134.Hämtad från http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/article/view/17538 

Klerfelt, A. (2016). Samtalspromenader – en metod att närma sig andras perspektiv. I E. Anderberg (Red.), Skolnära 

forskningsmetoder (s. 27-46). Lund: Studentlitteratur. 

Linell, P. (1998). Approaching dialogue: talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Company. 

Linell, P. (2009). Rethinking language, mind and world dialogically: interactional and contextual theories of human sense-making. 

Charlotte, NC: Information age public Inc. 

Närvänen, A-L. (2013). Sociala världar, socialisation och identitetsskapande. I A. Fjällhed & M. Jensen (Red.), Barns 

livsvillkor – i mötet med skola och fritidshem (s. 61-76). Lund: Studentlitteratur.  

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn – att göra en minietnografisk studie. I A. Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. 

Franzén (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 46-57). Stockholm: Liber. 

Saar, T., & Löfdahl, A. (2014). Om perspektiv på barn, barndom, förskola. I A. Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. Fran-

zén (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 22-31). Stockholm: Liber.  

Säljö, R. (2014). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I U.P. Lundgren., R. Säljö., & C. Liberg (Red.), Lä-

rande, skola, bildning - grundbok för lärare (s. 251-309). Stockholm: Natur & Kultur. 

SFS. (2010:800). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolinspektionen. (2010). Kvalitet i fritidshem (Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3). Hämtad från 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/201

0/fritidshem/rapport-kvalitet- fritidshem.pdf 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4984/Fanny_MUEP_10_maj.pdf;jsessionid=FC1065ECE3B0322B1C06D608AB9A5D39?sequence=1
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4984/Fanny_MUEP_10_maj.pdf;jsessionid=FC1065ECE3B0322B1C06D608AB9A5D39?sequence=1


 

37 
 

Skolverket. (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket.  (2015a).  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2015b). Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 

UNICEF. (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. 

Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf





 

1 
 

Bilaga 1 

Tillståndsblankett vårdnadshavare 

Hej, 

Våra namn är Linda Seebergs och Lisa Mantler. Vi är två studenter från Högskolan för Lärande och Kommunikation 

i Jönköping som läser vår sista termin till Grundlärare med inriktning mot arbete fritidshem. Vi har nyligen påbörjat 

kursen för examensarbetet med uppgift att genomföra en studie på fritidshem. Syftet med studien är skapa kunskap 

om elevers relationsskapande på fritidshemmet utifrån barns perspektiv. 

Vi vill med denna tillståndsblankett be om vårdnadshavares tillåtelse för ert barn att delta i vår studie. Datamaterialet 

insamlas med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, så kallade samtalspromenader. I samband med samtalsprome-

naden kommer vi att föra fältanteckningar för att underlätta vår bearbetning av materialet. Samtalen kommer att 

spelas in och materialet kommer därefter att transkriberas och analyseras. Under samtalspromenaden kommer eleven 

att få fotografera olika platser (ej personer) på fritidshemmet. Examensarbetet kommer slutligen att publiceras i sam-

band med godkänd examination. I enlighet med Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav för god etisk forsknings-

sed är deltagandet helt frivilligt och eleven får avbryta när som helst under studien. Materialet är konfidentiellt och 

kommer inte att vara tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. Barnets namn, skola, bild eller röst kommer 

inte att avslöjas. 

Studien genomförs under vecka 17 på er skola. 

Vi behöver ett godkännande från er som elevens vårdnadshavare huruvida eleven får delta i studien eller ej. Sätt ett 

kryss i den ruta som gäller för ditt barn och skriv under med namnteckning.  

Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Datum:__________________________ 

Elevens namn:_______________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________________ 
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Svarsblanketten återlämnas till fritidshemmet SENAST torsdag 21 april. 

Har du några frågor eller funderingar kring vår studie eller ditt barns medverkan? Tveka inte att höra av dig till oss! 

 
Linda Seebergs    Lisa Mantler 

0720-014167    0738-165776 

seli1433@student.ju.se   mali12aa@student.ju.se 
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Bilaga 2 

Tillståndsblankett elev 

Hej, 

Våra namn är Linda Seebergs och Lisa Mantler. Vi är två studenter från Högskolan i Jönköping som läser vår sista 

termin till fritidslärare. Vi ska skriva ett arbete där vi vill ta reda på hur elever upplever och tänker om kamrater och 

relationer på fritidshemmet. Därför undrar vi om just du skulle vilja hjälpa oss med denna uppgift? Vi kommer att 

vilja prata med dig under en samtalspromenad där du får visa, berätta om och fotografera olika platser på fritids-

hemmet. Vi kommer att behöva skriva ner vad vi ser, hör och spela in vad du säger men ditt namn, skola, bild eller 

röst kommer inte att avslöjas i vårt arbete. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.  

Vi kommer att besöka ditt fritidshem under vecka 17.  

Vi tycker att det är viktigt att du som elev får vara med och själv bestämma om du vill delta eller inte, därför ber vi 

dig sätta kryss i den ruta som passar dig och skriva under med datum och namn.  

 Ja, jag vill delta 

Nej, jag vill inte delta 

 

Datum:__________________________ 

Ditt namn:_______________________________ 

 

Lämna in ditt svar till fritidshemmet SENAST torsdag 21 april.  

 
Om du har några frågor eller undrar över något kan du fråga dina föräldrar eller kontakta oss! 

 

Linda Seebergs    Lisa Mantler 

0720-014167    0738-165776 

seli1433@student.ju.se   mali12aa@student.ju.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide samtalspromenader 

1. Kan du visa oss den plats där du helst leker när du är på fritids? Varför tog du kort här? Varför leker du 

helst här? Hur känner du dig när du leker på den här platsen? 

Vem/Vilka leker du helst med på fritidshemmet? Varför? 

Hur bestämmer du vad du vill leka/göra på fritidshemmet?  

Hur gör du om du vill leka med någon? 

Hur vet du om någon vill leka med/vara med dig? 

 

2. Finns det någon plats på fritidshemmet där du inte brukar leka? Kan du visa oss den platsen? Varför tog 

du kort här? Varför leker du inte här?’ 

Har du någon gång känt att du inte får vara med och leka? Varför var det så? Hur kändes det?  

Har ni någon gång blivit osams på fritidshemmet? Vad hände då?  

 

3. Kan du visa oss en plats där du brukar leka med dina kompisar? Varför tog du kort här? Kan du berätta 

vad en kompis är för dig? (Skiljer eleverna på kompis/kamrat/vän? 

Är det viktigt att ha många kompisar? Varför?  

Hur vet man att någon är ens kompis eller att man själv är kompis med någon? 

Hur känns det att vara någons kompis? 

 

4. Kan du visa oss den plats på fritidshemmet som betyder mest för dig? Varför tog du kort här? Varför är 

denna plats viktig för dig? 

 

5. Har du något särskilt minne från när du och dina kompisar har lekt/varit tillsammans på fritidshemmet? 

Kan du visa oss den platsen? Varför tog du kort här? Varför minns du detta så väl? 
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