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Sammanfattning 

Vi har upplevt att lärarna i fritidshemmet ofta stöter på problem när det gäller att skapa goda 

relationer med eleverna, exempelvis genom stora barngrupper och outbildad personal. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur lärare i fritidshem gör att skapa god relation med 

eleverna. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och barnperspektiv. De 

forskningsfrågor som ingår i studien är "Hur beskriver lärare i fritidshem att de gör för att 

skapa en god relation med eleverna" och "Vilka pedagogiska hjälpmedel eller metoder 

beskriver lärare i fritidshem att det finns för att kunna skapa en god relation till eleverna". Vi 

har valt att använda oss av metoden intervju för att besvara forskningsfrågorna.  

 

Lärarna i fritidshemmen menar att en god relation till eleverna skapas genom trygghet och 

förtroende. Kollegor och arbetslag är en stor del i relationsskapandet. De menar vidare att det 

är viktigt att ta tillvara levernas intresse och att samtala. De menar också att det är viktigt att 

vågar vara en auktoritet och inte skapar en relation på kompisnivå till eleven. De talar också 

om att det är nödvändigt att dela in eleverna i mindre grupper för att kunna skapa goda 

relationer. 

Lärarna i fritidshemmen menar vidare att de ser sig själva som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

För att kunna skapa en god relation till eleverna tar de hjälp av sina erfarenheter och sin 

utbildning. Mycket av relationsskapandet sker via olika samtalsmodeller och ett annat 

pedagogiskt hjälpmedel är arbetslaget. En metod är att använda en kontaktbarometer för att 

kartlägga lärarnas relationer till alla elever. På ett fritidshem hade de en metod som innebar 

att de skulle skapa extra goda relation till vårdnadshavarna när eleverna i förskoleklassen 

skulle inskolas. Lärarna i fritidshemmet använder metoden att delar in eleverna i mindre 

intressegrupper. Detta dels för att ta tillvara på elevernas intresse och för att kunna bygga 

goda relationer till eleverna. 

Sökord: Elever, Relation, Lärare, Fritidshem, Ledarskap, Trygghet, Skola, Hjälpmedel. 



 
 

Förord 
Denna studie handlar om hur lärare i fritidshem gör för att skapa goda relationer till eleverna. 

Syftet med denna studie är att uppmärksamma den stora vikten i att skapa goda relationer 

med elever. Genom att ha goda relationer till alla elever så känner eleverna trygghet och 

gemenskap på fritidshemmet. Studien vänder sig till all skolpersonal, lärarstudenter och 

övriga med intresse för skolan. Genom denna studie har ambition varit att bidra med kunskap 

kring hur lärare i fritidshemmet kan göra för att skapa goda relationer till eleverna. Det har 

varit intressant att intervjua olika lärare i fritidshemmet då vi har fått många olika perspektiv 

på hur man kan göra för att skapa en god relation med eleverna. Vi vill tacka alla deltagare i 

vår undersökning. Även stort tack till Mikael Segolsson, universitetslektor på Högskolan för 

lärande och kommunikation i Jönköping, för stöttning och handledning under processens 

gång. Vi vill också tacka kurskamrater för stöttning via opponeringar med synpunkter på vår 

text och hjälp för att leda vårt arbete framåt. 
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1. Inledning 

Enligt Skolverket (2014) är det viktigt att lärarna i fritidshemmet skapar goda relationer med 

eleverna för att de ska känna trygghet och gemenskap. Några problem som kan försvåra 

arbetet med att skapa goda relationer mellan lärarna i fritidshemmet och eleverna kan vara 

stora barngrupper, stressig miljö och tidspress på fritidshemmen, detta kan i sin tur skapa 

otrygghet och leda till svårigheter i relationsskapandet. Ackesjö (2011) anser att 

barngrupperna har blivit stora och detta är påfrestande för lärarna i fritidshemmet. 

Relationerna mellan lärare i fritidshemmet och eleverna förändras på grund av de stora 

barngrupperna och kan därmed leda till att alla elever inte blir sedda. Jensen och Fjällhed 

(2013) menar att de flesta eleverna trivs på fritidshemmet men vissa faktorer påverkar 

trivseln, så som stora barngrupper i trånga lokaler samt få lärare i fritidshemmet är några av 

dessa faktorer som påverkar trivseln och minskar tryggheten hos eleverna. Stora barngrupper 

och minskad personaltäthet kan leda till att eleverna känner sig otrygga samt att lärarna i 

fritidshemmet inte kan erbjuda eleverna stöd och finnas till för dem. De menar vidare att 

barnet inte kan styra själv om hon vill befinna sig i fritidshemmet, en plats på fritidshemmet 

är frivilligt för eleverna. Detta är ett beslut som tas av vårdnadshavarna och inte av eleverna 

själva. 

Enligt Skolverket (2014) ska elevens bästa alltid vara utgångspunkten för verksamheten i 

fritidshemmet. För att kunna bedöma en elevens bästa i fritidshemmet är det viktigt att ha ett 

barnperspektiv gällande alla beslut eller åtgärder som rör eleverna. Konventionen om barnets 

rättigheter (1989) menar att en grundläggande princip är att barnets bästa ska komma i första 

hand i alla beslut som rör barnet. Barnet har också rätt att säga sin mening och få den 

respekterad. Vi anser det som viktigt med utbildad personal som har kunskaperna om 

barnperspektiv och relationsbyggande. 

Hippinen (2011) hävdar att fritidslärarens yrkesroll och uppdrag har ändrats genom åren och 

den är svårpreciserad. Fritidshemmet är numera integrerat i skolan och ger därmed blandade 

arbetslag med både ämneslärare och lärare mot fritidshem. Under vår tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att det skapas en oro bland eleverna när det byts 

personal ofta. Enligt Skolverket (2011) är det viktigt att skapa en miljö där eleverna känner 

sig trygga och inte känner oro. Denna studie är genomförd för att undersöka hur lärarna i 

fritidshemmet gör för att skapa goda relationer till eleverna. Studien vänder sig till all 

skolpersonal, lärarstudenter och övriga med intresse för och i skolan. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem gör för att skapa en god relation 

med eleverna. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur beskriver lärare i fritidshem att de gör för att skapa en god relation med eleverna? - 

Vilka pedagogiska hjälpmedel eller metoder beskriver lärare i fritidshem att det finns för att 

kunna skapa en god relation till eleverna? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Sociokulturella perspektiv 

Säljö (2015a) pekar ut Vygotskij som den främste företrädaren för det sociokulturella 

perspektivet. Lev Vygotskij levde år 1896-1934 i Ryssland, forna Sovjetunionen. Han var en 

aktiv forskare inom den pedagogiska psykologin. Under tidigt 1900-tal förbjöds Vygotskijs 

forskning och först under 1950-talet publicerades hans verk. I Läroplanen (Skolverket, 2011) 

finns det mycket som kan knyta an till Vygotskij´s forskning. Skolverket (2011) anger bland 

annat att skolan ska vara en social mötesplats, där språk, lärande och identitetsutveckling är 

nära anknutna till varandra. Eleverna får möjligheter att samtala och på andra sätt 

kommunicera och därmed få de utveckla sina språkliga förmågor. Partanen (2014) hävdar att 

i pedagogiska situationer innebär detta att undersöka och förstå hur en elev utvecklar sina 

tankar i lärandet men också hur det sociala sammanhanget och samspelet påverkar. Säljö 

(2015a) påstår att det sociokulturella perspektivets teorier bygger på samspelet mellan 

individen och omgivningen, alltså den sociala kontexten och hur det påverkar utvecklingen 

hos individen. Enligt Säljö (2010) är arvet från Vygotskij är idag starkare än någonsin och 

hans skrifter påverkar och inspirerar vår förståelse av utveckling och lärande. Partanen (2014) 

menar att lärarens roll var viktig för elevens lärande och inte minst för samspelet mellan 

lärare och elever. Eleverna behöver stöd från lärare för att kunna utvecklas, lärande och 

samspel går hand i hand.  

Säljö (2015a) beskriver att Vygotskij hade som utgångspunkt att människan är en biologisk, 

social, kulturell och historisk varelse. Det finns en skillnad mellan oss människor och andra 

varelser, människan har tillgång till symboliskt språk och med hjälp av detta kan vi beskriva 

världen, formulera erfarenheter och dela den med varandra. Säljö (2015a) hävdar att 

sociokulturella teorier utgår från att vårt tänkande och handlande formas av och utövas 

genom de medierade redskap som vi stöter på under vår uppväxt i den sociala gemenskapen. 

Den viktigaste av dessa redskap är språket. Säljö (2015a) menar inte bara det talande och 

skrivande språket utan ser språket som ett stort teckensystem. Genom språket kan världen 

beskrivas, tolkas och analyseras på olika sätt. Vi lär av våra egna erfarenheter men också av 

andras. Gällande lärande och utveckling går det inte enbart att fokusera på biologin och 

hjärnan, då missar vi hur vi formas av sociala och kulturella omständigheter. Det som gör oss 



4 
 

till sociala individer är att vi tidigt lär oss att ta andra människors perspektiv, vi kan sätta oss 

in i vad de uttrycker och menar när vi samspelar med dem. 

Det sociokulturella perspektivets utgångspunkt är att barnet formas i samspel med sin 

omgivning, detta innebär identitetsutveckling (Säljö, 2015a). Även Ludvigsson (2009) anser 

att språket har en central betydelse för kommunikationen och meningsskapandet i en social 

gemenskap. Hon menar också att det är viktigt att kunna ta och förstå den andres perspektiv.  

Imsen (2006) menar att lärande är en social process, inget lärande sker utan att individen 

samspelar med den sociala omgivningen. Ytterligare en viktig punkt i Vygotskij´s teori är den 

proximala utvecklingszonen, den proximala utvecklingszonen innebär att barnet tar hjälp av 

någon vuxen eller någon som kan mer än det självt. På så vis lär sig barnet och utvecklas i det 

sociala samspelet och lär sig efter ett tag på egen hand. Säljö (2015b) påstår att det 

produceras kunskap i samspel mellan människor, kunskapen hos den enskilde individen blir 

en del av hans eller hennes tänkande och handlande. Denna kunskap kan användas igen i 

andra kommunikativa sammanhang. Lärande genom språket är unikt. Vi har förmågan att 

dela erfarenheter med varandra. Vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt 

information, kunskaper och färdigheter i samspelet med andra människor. 

Om bilen inte vill starta en kall morgon, kan vi i bästa fall ringa en bekant eller till vår 

verkstad och fråga hur vi skall bete oss. Vi får då hjälp med diagnoser av problemet 

och råd och vägledning av typen; kontrollera om laddningslampan lyser, se efter om 

det kan vara dålig kontakt mellan batterikablarna och batteriet, prova med startkablar 

från en annan bil eller ett annat batteri (Säljö, 2015b, s.34). 

Säljö (2015b) menar alltså att dessa kunskaper kan förmedlas och på detta sätt kan dessa 

kunskaper användas i olika sammanhang. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

4. Bakgrund 

4.1 Styrdokument 

Skolverket (2011) hävdar att personlig trygghet och självkänsla ska utvecklas i skolan, skolan 

ska också vara en levande social gemenskap som ska ge trygghet och viljan och lusten att 

lära. Skolverket (2011, 2014) hävdar vidare att när lärarna i fritidshemmet planerar 

verksamheten ska de utgå från styrdokumenten men även också utifrån den aktuella 

elevgruppens behov och intressen. För att kunna se elevens behov och intressen bör lärarna i 

fritidshemmet skapa en god relation till eleverna. Ifall lärarna i fritidshemmet visar intresse 

för eleverna så har de större möjlighet att utvecklas och lära. Verksamheten på fritidshemmet 

handlar inte enbart om lärandet utan även om omsorgen av eleverna. Omsorgen och 

utveckling har en pedagogisk betydelse i fritidshemmet och ska prägla verksamheten 

 

"Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap" (SFS 2010:800, kap14,  

§2).” Genom att kommunicera med eleverna så stärks elevernas kunskaps, - och 

språkutveckling i vardagliga sammanhang. Detta bidrar till att eleverna blir motiverade att 

förstå och bli förstådda. I fritidshemmet krävs aktiv personal som ser och bekräftar varje elev. 

Uppdragen för lärare mot fritidshemmets är att skapa trygghet för eleven, stödja elevers 

självkänsla, stärka grupprelationer, stärka elevers sociala utveckling, stärka eleverna lärande, 

lära elever att ta ansvar för sina handlingar, att vara en bra kompis, ge dem verktyg för att 

kunna lösa konflikter, att respektera varandra och att följa regler (Skolverket, 2014).  

 

"Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero" (SFS 2010:800, kap5, §3). Enligt Skolverket (2014) är det 

viktigt att skapa en relation mellan eleverna och mellan elever och personal, detta är en 

grundpelare som fritidshemmets pedagogik bygger på. Lärarna i fritidshemmet ska stärka 

elevens självkänsla så att eleven känner trygghet i gruppen. När elevens självkänsla stärks så 

påverkas elevens förmåga att lära positivt. 
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"Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och 

att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö" (SFS 2010:800, kap 14, §9). Enligt 

Skolverket (2014) är personaltäthet, gruppens storlek samt gruppsammansättningen viktig. 

Gruppstorleken på fritidshemmet har under en lång tid fortlöpande ökat. I en för stor 

barngrupp riskerar de positiva effekterna av att vistas i grupp att bytas till det motsatta. I en 

för stor barngrupp riskeras även relationerna elever mellan och mellan eleverna och 

personalen att bli ytliga då personalen inte hinner möta alla elever. Dialogen mellan 

personalen och eleverna riskerar att bli lidande. Elevernas trygghet, säkerhet och behov 

hinner inte uppfyllas. Eleverna kan känna sig otrygga och anonyma vilket kan leda till 

aggressivt beteende, trötthet, nedstämdhet och håglöshet. Stress och hög ljudvolym hör också 

till några av de negativa effekterna de stora barngrupperna för med sig. I det systematiska 

kvalitetsarbetet är det viktigt att följa upp hur detta fungerar och påverkar fritidshemmets 

kvalitet. Det är huvudmannen som beslutar och är ansvarig kring detta. 

 

Enligt Skolverket (2014) påverkar personalens utbildning och kompetens kvaliteten i 

fritidshemmet. En god kvalitet förutsätter att lärarna i fritidshemmet är insatta i skolans 

styrdokument samt gällande aktuell forskning och kan omsätta detta i praktiken. Detta 

påverkar hur lärarna i fritidshemmet planerar och genomför undervisningen samt hur de 

individanpassar verksamheten. Det är också viktigt med ett kritiskt förhållningssätt för att 

kunna granska och vidareutveckla verksamheten. Utbildad personal är viktigt för att kunna 

skapa goda förutsättningar att arbeta med samspel och relationer. 
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5. Tidigare forskning 

Ihrskog (2011) hävdar att eleverna behöver lärare i fritidshem som har kunskap om barns 

identitetsskapande och sociala kompetens. För att varje elev ska bli sedd och bekräftad av 

vuxna måste lärarna i fritidshemmen skapa en god relation till varje elev, då 

relationsskapandet tillhör uppdraget för lärarna i fritidshemmet. Genom att skapa goda 

relationer kommer lärarna i fritidshemmet dem nära, de upplever trygghet, de känner empati, 

de lär om allas lika värde, de lär om jämlikhet och de lär om demokrati. Lärarna i 

fritidshemmen ska också ge eleverna förutsättningar för att kunna skapa och bevara 

relationer, lärarna i fritidshemmet ska vara positiva förebilder. Eleverna påverkas av lärarna i 

fritidshemmet och deras omgivning och detta får konsekvenser för lärandet, självkänsla och 

självförtroende hos eleven. 

Wrethander (2015) säger att under hela skoldagen bedriver eleverna ett intensivt relations 

arbete där de skapar nya relationer och samtidigt upprätthåller redan etablerade relationer. 

Relationsarbetet är situerat och kontextberoende, alltså att elevens relationsarbete framträder 

på olika sätt beroende på sammanhanget. På skolan skapas olika kriterier, normer och regler 

för den sociala samvaron. Lärarna i fritidshemmet möter elever under hela skoldagen vilket 

innebär att de träffas i olika miljöer och sammanhang. På så sätt får lärarna i fritidshemmet en 

helhetsbild av eleverna och kan därmed lättare bygga relationer till alla elever. 

Dahl (2014) menar att fritidspedagoger har kunskaper om hur de ska kunna stödja barns olika 

relationer för att barnen ska uppleva deras fritid som meningsfull. Goda relationer bygger på 

respekt, ansvar, närhet, öppenhet och självständighet, en god relation anses också konfliktfri 

och anpassad till regler. Dahl (2014) har använt sig av en etnografisk ansats och har utgått 

ifrån socialkonstruktionismen. I studiens resultat framkommer det att fritidspedagogerna 

arbetar för att skapa miljöer och aktiviteter för eleverna som ska främja deras relationsarbete. 

Fritidspedagogerna i studien har en stark idé om att arbeta för goda relationer, de menar att 

barnet korrigeras och tränas i relationer för att växa som individ. Dahl upptäckte att 

fritidspedagogerna saknade ett gemensamt professionellt språk kring barns relationer. Hon 

menar att det saknas en gemensam diskussion och analys av arbetet med barns 

relationsbyggande. Dahl drar en slutsats där hon menar att fritidspedagogerna vill arbeta för 

att stödja barnens relationer, men fritidspedagogerna menar att det också finns svårigheter 
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med relationsarbetet. Bland annat menar de att relationen till en elev inte får bli för nära då de 

anser att dessa relationer tillhör hemmet och är mer privat. Hon hävdar att alla lärarkategorier 

oavsett skolform måste arbeta med barns relationer, att en relation byggs av tidigare 

erfarenheter och upplevelser i samspel mellan individer. Dahl menar vidare att alla barn har 

olika förutsättningar för att delta i olika relationer. En del barn är skickliga i att hantera 

relationer. Ett relationsskickligt barn tar ofta kontakt och har ett öppet förhållningssätt. Vissa 

barns relationsarbete sker på ett icke önskvärt sätt då vissa elever kan vara i svårigheter 

gällande sitt relationsarbete. Barn i relationssvårigheter behöver lära sig tolka och förstå 

kommunikationsmönster. En del barn saknar denna förmåga, en bakgrundsorsak kan vara 

kulturella skillnader eller språkliga problem. I Dahls resultat lyfter hon fram att flickor anses 

mer kunniga än pojkar gällande att hantera olika relationer. Hon menar att yrkesvillkoren för 

lärare i fritidshemmet är förändrade och arbetet med barns relationer har minskat, detta kan 

bero på att antalet barn i fritidshemmet har ökat samtidigt som personaltätheten har sjunkit. 

Ludvigsson (2009) har genomfört en studie som handlar samproducerat ledarskap – hur 

rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete. Studie är genomförd med hjälp 

av intervju och observation. Ludvigsson har socialkonstruktionistisk epistemologi som 

teoretisk utgångspunkt med viss hänvisning till socialkonstruktionistiska teoribildningar. 

Detta handlar mycket om det sociala menar Ludvigsson. Hon pratar om samspel och 

kommunikation när hon pratar om sin studie och sin teoretiska utgångspunkt. Vem leder vem 

är en av Ludvigssons anledningar med studien. Hon har fått fram att både skolledaren och 

lärarna utför ett ledarskap tillsammans, ibland leder skolledare och ibland lärarna arbetet. Där 

av hennes titel ”Samproducerat ledarskap”. Hon menar att för ett fungerat samspel behövs 

bland annat förmågan att kunna ta varandras perspektiv och hantera känslor av olika slag. 

Ludvigsson (2009) anser att ledarskap i skolan är ett socialt fenomen som lärare utvecklar 

genom intresse för vardagslivet och människors meningsskapande. Hon menar att 

kommunikation och sociala handlingar formar ledarskapet.  

Willén-Lundgren och Karlsudd (2013) har använt sig av kategoriska- och relationella 

perspektivet som deras teoretiska utgångspunkter. Studien är uppbyggd utifrån ett 

litteraturseminarium bestående av studenter samt ansvarige lärare i en obligatorisk kurs ” 

Specialpedagogiskt förhållningssätt 7.5hp”. 
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Detta litteraturseminarium innefattade inläsning av kurslitteratur, skriftlig inlämning och 

sedan litteratur seminarium med kurskamrater och lärare och även efterreflektioner efter 

litteraturseminariet. Studien visade på fyra tydliga kategorier efter gjort analys på 

studenternas metareflektioner i den skriftliga inlämningen. Kategorierna blev följande: 1) 

fritidshemmet en demokratisk mötesplats 2) fritidspedagogiken kan realisera ett inkluderande 

arbetssätt 3) barnets rätt till lärande och utveckling 4) fritidsläraren och relationell pedagogik. 

Willén-Lundgren och Karlsudd (2013) hävdar att för ett flertal elever så ger 

fritidshemsverksamhet en tillräcklig och viktig stimulans med endast allmänt god kvalitet. 

För vissa elever finns behovet av personalförstärkning antingen till ett enskilt barn eller till en 

hel barngrupp. Denna personalförstärkning kan vara specialpedagog och/eller handledning 

för personalen på fritidshemmet. Det är viktigt att alla elever känner sig inkluderade i 

fritidshemmets verksamhet och att kunna möta och se skillnader på ett fördomsfritt och 

vidsynt sätt. Detta görs genom att ha en öppen kommunikation. Relationer som innefattar 

skillnader behöver inte i sin tur leda till problem utan detta kan istället ses som 

utbildningspotential. 

Imsen (2006) betonar att skolan har en viktig uppgift i att uppfostra eleverna, då skolan ska 

arbeta med normer, värden och personliga förhållningssätt. Skolan ska fostra eleverna socialt, 

detta innebär att eleverna ska lära sig att uppföra sig samt att bli goda medmänniskor. Skolan 

ska också förmedla respekt för oliktänkande samt acceptans för olika kulturer och traditioner. 

Det är också viktigt att uppfostran sker i samverkan med hemmet och elevens 

vårdnadshavare. Alla lärare måste ha omsorg om eleverna. Detta innebär att respektera dem, 

att kunna känna empati och kunna sätta sig in i hur de upplever sin omvärld. Författaren 

menar vidare att ett av de största glädjeämnena med att arbeta som lärare är kontakten med 

eleverna, det är svårt att greppa vad denna kontakt mellan lärare och elev egentligen består i. 

Att ha kontakt med eleven innebär att mötas som människor, att mötas och ha kontakt är 

något vardagligt, tryggt, varmt, kontinuerligt och närvarande i relationen mellan lärare och 

elev. Det är viktigt att se varandra som likvärdiga även om man har olika uppgifter att sköta. 

Kontakten innebär att lyssna till varandras åsikter, lyssna in varandras förväntningar och 

förhoppningar. Att bygga relationer till eleverna är en del av omsorgen. 

 

 

 



10 
 

Willén-Lundgren och Karlsudd (2013) tar upp att det skiljer sig mellan skolor gällande att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Vissa fritidshem sätter stor vikt i att 

inkludera alla elever oavsett svårigheter och därmed har en tydlig värdegrund och 

förhållningssätt så har andra fritidshem inte samma synsätt på denna inkluderingstanke. 

Det är viktigt att skapa relationer med eleverna som är förtroendefulla. Detta leder i sin tur till 

en socialt uppbyggd verksamhet. I Bergnéhr och Osvaldsson (2012) studie observeras en kurs 

vid namn Lärande samspel. Denna kurs är riktad mot fritidspedagoger med utgångspunkt i att 

göra förutsättningarna bättre för att skapa goda relationer och lärande i skolan. Denna kurs 

har stöd i forskningsgrundade teorier om just lärande, beteende och samspel. Lärande 

samspel tar praktiskt upp bland annat hur pedagogen bör samarbeta med barnen. Pedagogen 

får genom att gemensamt prata erfarenheter och genom handledning chansen att förbättra sin 

förmåga i att skapa relationer och samspel med eleverna. De får även öva på att ge beröm och 

att uppmärksamma positiva egenskaper hos eleverna. 

Enligt Noddings (2012) växte omsorgsetiken fram på 1980-talet, Noddings är en av de som 

har utvecklat denna teori. Omsorgsetiska teorin är till stor del baserad på kvinnors 

erfarenheter. Sedan 1980-talet har intresset vuxit och den omsorgsetiska teorin är nu en 

erkänd teori, den används bland annat inom filosofin, psykologin, utbildning, stadsvetenskap, 

biblioteksvetenskap, omvårdnad, religion och bioetik. Allt mänskligt liv börjar genom en 

relation, det är också genom relationer individen framträder. Noddings (2012) menar att de 

centrala delarna i att skapa och upprätthålla relationer kräver omsorg och förtroende som 

bland annat omfattar att samtala och att lyssna. Det finns olika typer av relationer, antingen 

där relationen är jämlik eller där den ena parten fungerar som en vårdare och den andra parten 

den omhändertagna. I många relationer kan inte en ömsesidighet förväntas, till exempel i 

relationen mellan lärare och elev. I relationen mellan lärare och elev är det lärarens ansvar att 

ta reda på elevens behov. Det är viktigt att läraren bryr sig om sina elever genom att ge stöd. 

Det är en självklarhet att läraren ska lyssna på sina elever. Noddings menar att lyssna inte 

bara är viktigt rent pedagogiskt, detta är också en kraftfull grund för metoden det öppna 

tänkandet. Det öppna tänkandet innebär att läraren då och då kan be sina elever att tänka 

högt, alltså att uppmuntra eleven att berätta hur de tänker. För att detta inte ska verka 

skrämmande är det viktigt att allas tankar respekteras. När eleverna arbetar tillsammans i par 

eller i grupper kan läraren lyssna, påminna dem om att behandla varandra med respekt och 

även delta i samtalen. För att läraren ska kunna kvalitetssäkra sin undervisning är det viktigt 

att få reda på vad eleverna tänker. 
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Detta för att läraren ska kunna förbättra sin undervisning och förbättra elevernas förståelse. I 

processen får eleverna ämneskunskaper samtidigt som de skapar relationer till både elever 

och lärare. Att lyssna är viktigt både känslomässigt och intellektuellt. Omsorg, tillit och 

förtroende är viktigt gällande lärarens relationsbyggande till eleven. Det är först när denna 

goda relationen är uppbyggd som läraren tillsammans med eleven kan kämpa mot olika mål 

och behov. Detta är mycket värdefullt för både läraren och eleven. Att bygga en relation tar 

tid, men tiden är inte bortkastad. Utan den goda relationen får eleven svårt att nå 

utbildningens mål. Noddings (2012) menar vidare att det är viktigt att läraren ger eleverna 

kunskaper om etik och moral. Varje lärare ska skapa ett klimat där relationer kan skapas, 

detta bör vara ett mål för alla lärare. När ett sådant klimat skapas kan läraren på bästa möjliga 

sätt möta alla elevers individuella behov, förmedla kunskap och utveckla deras moraliska 

förhållningssätt. Varje lärare är en moralisk lärare och moraliska frågor ska diskuteras när de 

uppstår. Det är bra att diskutera kring moraliska problem som fusk, avund, rädsla, ilska och 

sätt att hantera dem. 

 

5.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
Enligt Ihrskog (2011) är det viktigt att lärarna i fritidshemmet skapar goda relationer till alla 

elever för att de ska känna sig sedda och få bekräftelse. Genom relationsskapandet upplever 

eleverna trygghet, empati och de får kunskaper om allas lika värde, jämlikhet och demokrati. 

Eleverna får även kunskap till att bevara relationer. Wrethander (2015) menar att lärarna i 

fritidshemmet möter eleverna under hela skoldagen. Detta ger fördelen att de får se eleverna i 

olika miljöer och sammanhang. Detta gör det lättare att få en helbild av eleven. Dahl (2014) 

hävdar vidare att eleverna tränas för att växa som individer gällande relationsskapandet. Hon 

menar att eleverna ska se sin fritid som meningsfull och att detta görs genom att lärarna i 

fritidshemmet stödjer barnets olika relationer. Respekt, ansvar, självständigt är några av de få 

begrepp goda relationer bygger på. Ludvigsson (2009) menar som ovanstående och benämner 

den stora vikten i att kunna ta varandras perspektiv och hantera känslor av olika slag för att 

kunna ha ett samspel. Enligt Dahl (2014) ser relationsskapandet olika ut från barn till barn. 

Vissa barn är skickliga i att skapa relationer och har lätt att ta kontakt och har ett öppet 

förhållningsätt. Ett barn som är i svårigheter gällande att skapa relationer behöver lära sig att 

kunna tolka kommunikationsmönster. Willén-Lundgren och Karlsudd (2013) menar att det är 

viktigt med en öppen kommunikation mellan eleverna och lärarna i fritidshemmet. 
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Detta för att eleverna i fritidshemmet ska känna inkludering och kunna se skillnader på ett 

fördomsfritt och vidsynt sätt. Enligt Imsen (2006) har skolan den viktiga uppgiften i att fostra 

eleverna gällande uppförande, det sociala och för att eleverna ska bli goda medmänniskor. 

Denna uppfostran av elever ska ske i samverkan med hemmet och elevens vårdnadshavare. 

Noddings (2012) menar att det är viktigt med etik och moral, enligt den omsorgsetiska teorin. 

De centrala delarna i att skapa och upprätthålla relationer kräver omsorg och förtroende som 

bland annat omfattar att samtala och att lyssna. I relationen mellan lärare och elev fungerar 

läraren som vårdare och eleven som den omhändertagna. I många relationer kan inte en 

ömsesidighet förväntas, till exempel i relationen mellan lärare och elev. Omsorg, tillit och 

förtroende är viktigt gällande lärarens relationsbyggande till eleven. Det är först när denna 

goda relationen är uppbyggd som läraren tillsammans med eleven kan kämpa mot 

utbildningens olika mål och elevens enskilda behov. 
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6. Metod 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem gör för att skapa en god relation 

med eleverna. Genom metoden intervju undersöktes frågeställningarna: 

 Hur beskriver lärare i fritidshem att de gör för att skapa en god relation med eleverna?  

 Vilka pedagogiska hjälpmedel eller metoder beskriver lärare i fritidshem att det finns 

för att kunna skapa en god relation till eleverna? 

 

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. I en intervju ställs 

enkla och öppna frågor. Enligt Dalen (2015) är den kvalitativa intervjun lämplig för att ge 

information om vad de intervjuade uttrycker utifrån egna erfarenheter, tankar och känslor. 

Förberedelser inför intervjuer är viktig för här behandlas frågorna i frågeställningarna, 

intervjufrågorna ska leda studien framåt. Det är viktigt att frågorna är lätta att förstå och att 

när frågorna ställs ska de ställas på ett sätt som indikerar att den som intervjuar inte har den 

information som efterfrågas. Patel och Davidson (2011) tar upp att kvalitativa studier kan 

innebära att den som intervjuar inte har förberedda frågor att utgå ifrån utan att intervjun blir 

mer som ett samtal. I denna studie används en intervjuguide (se bilaga 1), i den ställdes 

övergripande frågor. Genom följdfrågor fick vi mer utvecklade och djupgående svar. Dalen 

(2015) hävdar att det är viktigt att den intervjuade känner sig avslappnad och lugn i början av 

intervju för att sedan kunna gå in mer på djupet med större frågor. Även Kihlström (2009) 

menar, precis som Patel och Davidsson (2011), att en kvalitativ intervju liknar ett vanligt 

samtal men skiljer sig från detta genom att den har ett bestämt fokus. Intervjuaren bestämmer 

riktningen på samtalet och ser till att det håller sig till det valda ämnet. Varje intervju syftar 

till att ge ett rikt material och efter bearbetning och analys kan mönster och intressanta åsikter 

hittas.  

 

Enligt Dalen (2015) är det viktigt att inte uttrycka egna uppfattningar och synpunkter under 

intervjun. Den intervjuade ska kunna tala fritt utan att bli styrd av intervjuarnas förutfattade 

meningar. Det är även viktigt att lyssna och visa intresse för personen som intervjuas. 
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Detta visas genom ögonkontakt, verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation som 

exempelvis nickningar, pauser är också viktiga för att personen som bli intervjuad ska kunna 

få tid till att hinna reflektera över frågorna.  

I denna studie användes ljudupptagare. Patel och Davidson (2011) menar att ljudinspelning är 

ett bra alternativ att registrera intervjun men att det kan bli en störning under intervjuns gång 

då svaren kan bli påverkade. Enligt Trost (2010) finns många fördelar med att använda 

ljudupptagare, materialet går att lyssna på upprepade gånger efteråt och det går också att 

lyssna på tonfall och ordval. Efter att ha lyssnat på intervjuerna transkriberas dessa, alltså att 

intervjuerna skrivs ut ordagrant. Ytterligare en fördel med ljudinspelning är att 

koncentrationen lättare kan hållas på intervjun istället för att exempelvis anteckna alla svar. 

Kihlström (2009) menar att intervjuer är ett viktigt redskap för lärare, intervjutekniken 

används i yrket för att kunna bemöta eleverna på ett bra sätt och för att kunna förstå hur de 

tänker, vilka föreställningar de har om sin omvärld och om det som läraren undervisar i. Det 

är viktigt att lära sig lyssna på vad andra personer säger och få deras uppfattningar. Detta för 

att få ökad förståelse för de människor vi har runt omkring oss. 

Trost (2010) menar att vid avstängning av ljudupptagare och när intervjun avslutas kan en 

eventuellt ny intervju starta, den intervjuade slappnar av och kommer tänka på något som inte 

blivit sagt tidigare. Efter intervjun är det viktigt att skriva ned anteckningar som 

ljudinspelningen inte kan ta upp exempelvis ansiktsuttryck, kroppsspråk, tolkningar och 

kringhändelser. 

Bryman (2011) hävdar att den kvalitativa forskningen ofta kritiseras för att vara för subjektiv, 

de kvalitativa resultaten bygger i stor utsträckning på forskarnas uppfattningar och det beror 

också ofta på vilken kontakt forskaren etablerar med undersöknings personerna.  

 

6.2 Semistrukturerade intervjuer 
I studien används semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) menar att en semistrukturerad 

intervju innebär att frågorna är allmänna och öppna och att svaren ofta får uppföljningsfrågor. 

Även Davidsson och Patel (2011) beskriver semistrukturerade intervju på ett liknande sätt 

som Bryman. Den som intervjuar ska utgå från frågor som berör ett specifikt tema och 

intervjupersonen har stort utrymme och frihet att utforma sitt svar. 
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6.3 Urval 

Enligt Bryman (2011) baseras urvalet på hur många som intervjuades och hur dessa valdes ut. 

Kihlström (2009) menar att urvalet gällande kvalitativa intervjuer är viktigt. Genom att 

intervjua någon som har erfarenhet av det ämne intervjun ska behandla, på så sätt stärks 

validiteten i denna studie. De intervjuade i studien är alla utbildade till antingen 

fritidspedagoger eller grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Anledningen till 

valet av endast utbildad personal i studien var för att det är viktigt enligt Skolverket (2014) 

med utbildad personal då de har kunskaper om samspel och relationer. Fritidshemmen som 

besöks i studien är slumpmässigt utvalda. Skolorna är inte bekanta för oss sedan tidigare och 

inte heller lärarna i fritidshemmen. I denna undersökning intervjuas totalt sex lärare i 

fritidshem på tre olika skolor, intervjuerna pågick i cirka 25 minuter.  

 

Presentation av deltagarna: 

Studiens deltagare har fingerade namn för att ge dem största konfidentialitet. 

Namn på deltagarna: Ludwig, Stina, Lisa, Diana, Siv och David. 

 

 

6.4 Genomförande 

Enligt Trost (2010) är platsen för intervjun betydelsefull. Miljön ska vara så ostörd som 

möjligt och det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg. Kihlström (2009) menar att det 

är viktigt att informera om intervjuns upplägg. Det är även viktigt att låta den som blir 

intervjuad ta god tid på sig genom att få sitta tyst och fundera ut sitt svar. 

Både intervjuare och den som blir intervjuad kan känna sig stressade av tystnaden, men ändå 

är det viktigt att vänta ut den som blir intervjuad och låta den ta god tid på sig att svara. Det 

mest betydelsefulla är att visa intresse och lyssna på den som blir intervjuad.  

Alla intervjuer i studien är genomförda på skolor där lärarna arbetar och blir där med en trygg 

miljö för dem. Samtidigt kan det vara svårt att hitta en ostörd plats då det är mycket elever 

och ont om lokaler. Inför denna studies genomförande fanns det tillgång till ostörda platser 

där intervjuerna kunde hållas. Intervjuerna inleddes med frågan om vad läraren anser är en 

god relation med eleverna. Enligt Trost (2010) är det bra att börja intervjun med en öppen 

fråga kring ämnet. 
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Genom telefonsamtal kontaktades tre slumpvis valda fritidshem för ett godkännande av 

genomförande av intervjuer med lärarna i fritidshemmen. Efter godkännande bokades tider in 

med de sex olika lärarna i fritidshemmet på tre olika arbetsplatser. Alla intervjuer inleddes 

med att vi informerade om studien, dess syfte, de fyra etiska forskningskraven och att 

intervjuerna kommer spelas in med hjälp av ljudupptagare. Alla intervjuade fick också skriva 

på en tillståndsblankett (se bilaga 2) för att godkänna deras medverkan i studien och att de 

tagit del av information kring studien. Därefter påbörjades intervjuerna med hjälp av 

intervjuguiden. 

 

6.5 Bearbetning av material och tillvägagångssätt vid analys 

Direkt efter varje genomförd intervju skrevs anteckningar kring våra upplevelser av intervjun 

och om den intervjuades kroppsspråk eller annat som ljudupptagaren inte kunde fånga. 

Analysarbetet fortsatte med att lyssna på de ljudfiler som inspelats under intervjutillfällena. I 

nästa steg så transkriberades de genomförda intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) säger 

att transkribera innebär att transformera, alltså att ändra en form till en annan, i detta fall från 

muntligt samtal till skriven text. Transkriberingarna skrevs ut i pappersform, därefter 

startades vår analys, i analysen börjades letandet av teman, gemensamma mönster, skillnader 

och likheter i det transkriberade datamaterialet med hjälp av överstrykningspennor i olika 

färger.  

Kihlström (2009) menar att efter att ha lyssnat på intervjuerna ett flertal gånger görs en 

deskriptiv, det vill säga en beskrivande och kort sammanställning av intervjuerna. 

Bearbetningen av de kvalitativa intervjuerna inleds med att transkribera intervjuerna. Vid 

transkribering skrivs intervjuerna ner ordagrant och skrivs sedan ut. 

Sedan började en process där vi letade efter likheter, skillnader, mönster och teman med hjälp 

av överstrykningspennor i olika färger. Även Malmqvist (2009) beskriver att i analysen 

bearbetas datamaterialet som insamlats med hjälp av intervjuerna. Bearbetningen innebär att 

sortera uppgifterna, hitta mönster och ordna dem i kategorier. 
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6.6 Trovärdighet 
Enligt Dalen (2015) är det svårt att mäta validitet i en kvalitativ forskning med anledning att 

denna form av forskning bygger på egna tankar, åsikter och erfarenheter. Kihlström (2009) 

ger förslaget att genom att ha med excerpt från intervjuerna i arbetet får resultatet större 

trovärdighet och texten blir mer levande. Kvale (2000) menar att den transkriberade 

intervjuns reliabilitet och validitet beror på hur uppmärksam forskaren har varit när intervjun 

genomförs och skrivs ut. Detta har stor betydelse för hur materialet kommer tolkas alltså är 

det extremt viktigt att vara noggrann och transkribera ordagrant. 

 

6.7 Etik 

För att få tillstånd av våra deltagare har vi låtit dem ta del av och skriva under en 

tillståndsblankett. Vi har även informerat muntligt om de fyra forskningsetiska regler, som 

här nedan beskrivs: 

Informationskravet implicerar att de som deltar i studien ska informeras om syftet och 

genomförandet. Det är även viktigt att informera om att uppgifterna som insamlas endast 

kommer användas i forskningssyfte (Codex, 2015). Deltagarna ska få information om att 

studien offentliggörs på högskolans bibliotek i Jönköping i portalen DIVA. Genom 

tillståndsblanketten till lärarna i fritidshemmet så informeras de om vilka vi är som utför 

undersökning och att vi studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem på 

högskolan. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i studien bestämmer själva över sin medverkan i 

undersökningen. Ifall någon av deltagarna väljer att avbryta sin medverkan i studien efter 

inhämtat datamaterial så ska detta tillgodoses utan negativa påföljder (Codex, 2015). 

Deltagarna i studien informerades om samtyckeskravet muntligt och genom 

tillståndsblanketten innan intervjun påbörjades.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i studien ska ges konfidentialitet 

och deras uppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Utomstående ska inte 

kunna identifiera deltagarna. Genom att fingerar namn på deltagarna och skolan så ges största 

möjliga konfidentialitet (Codex, 2015). I studien har alla deltagare och fritidshem fingerade 

namn, detta för att uppfylla konfidentialitetskravet. 
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Deltagarna i studien informerades om konfidentialitetskravet både muntligt samt genom 

tillståndsblanketten innan intervjun påbörjades.  

Nyttjandekravet betyder att uppgifter om deltagarna ska endast användas i forskningssyfte. 

Det insamlade datamaterialet får inte lånas ut eller användas i annat syfte än till studien 

(Codex, 2015). Alla intervjuade i studien informerades om nyttjandekravet muntligt och 

genom tillståndsblanketten innan intervjun. 
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7. Resultat 

I resultatdelen kommer forskningsfrågorna att besvaras.  

Forskningsfrågor: 

- Hur beskriver lärare i fritidshem att de gör för att skapa en god relation med eleverna? - 

Vilka pedagogiska hjälpmedel eller metoder beskriver lärare i fritidshem att det finns för att 

kunna skapa en god relation till eleverna? 

 

7.1 Hur beskriver lärare i fritidshem att de gör för att skapa en god relation med 

eleverna? 
De intervjuade nämnde trygghet och förtroende som en stor del i att skapa en god relation till 

eleverna. De menade då att det är viktigt att eleverna känner en trygghet och ett förtroende till 

lärarna i fritidshemmet och att eleverna ska trivas. De nämner också att kollegorna och 

arbetslaget är en stor del i relationsskapandet. Med detta menar de att de kan hjälpas åt med 

relationsskapandet, exempelvis om en elev inte fungerar så bra med en lärare i fritidshemmet 

så kan denna elev eventuellt fungera bättre med en annan lärare i fritidshemmet. Det är även 

viktigt att ta tillvara elevernas intresse för att eleverna ska känna att de har inflytande och 

delaktighet i verksamheten. Genom att samtala med eleverna och visa genuint intresse för 

eleven och dess intressen skapas en god relation. De menar också att det är viktigt att läraren i 

fritidshemmet vågar vara en auktoritet och inte skapar en relation på kompisnivå till eleven. 

För att göra allt detta möjligt delar lärarna i fritidshemmet in eleverna i mindre grupper, det är 

omöjligt att skapa goda relationer till varje elev i en grupp på 90 elever, uttrycker en av de 

intervjuade lärarna i fritidshemmet. 

 

7.1.1 Skapar trygghet och förtroende 

Det mest genomgående temat i denna studie, som tagits upp av alla intervjuade, är begreppen 

trygghet och förtroende. På en skola hade lärarna i fritidshemmet trygghet som ett mål att 

fokusera på i det systematiska kvalitetsarbetet. Lärarna i fritidshemmet ansåg det som viktigt 

att elever kände trygghet och förtroende till lärarna. Detta för att kunna skapa en god relation 

dem emellan. En av lärarna i fritidshemmet nämner att det är betydande att eleverna och 

lärarna i fritidshemmet har en ömsesidig respekt för varandra. Flera av de intervjuade nämner 

också att tillit är en viktig del i att ha en god relation med eleverna. 
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En av lärarna i fritidshemmet på en liten F-3 skola säger att deras barn är trygga eftersom de 

har en god relation till alla vuxna. Den trygga relationen skapas då lärarna i fritidshemmet 

hjälps åt och samarbetar på ett bra sätt. Personen påstår även att en god relation bygger på 

förtroende då eleven ska kunna prata om problem men även om roliga saker och att läraren i 

fritidshemmet då ska lyssna och visa intresse för vad eleven har att berätta. Detta tar även 

flera av de lärarna i fritidshemmet som blivit intervjuade upp. Ett flertal lärare i 

fritidshemmet nämner också att det är lättare att lösa konflikter mellan eleverna om de känner 

sig trygga och har en god relation till läraren i fritidshemmet. Men å andra sidan så nämnde 

en av de intervjuade lärarna att det kan vara svårt att vara opartisk vid konfliktlösningen 

mellan eleverna. 

 
Lisa: Man är ju inte en maskin utan det är klart att vissa elever märker att man ofta 

väljer dom andras parti och då måste man ju igen lära sig själv och vara medveten 

om att det faktiskt är så att man inte står helt opartisk heller. 

 

De flesta av de intervjuade nämner att relationen till vårdnadshavarna spelar en stor roll för 

relationsskapandet mellan lärarna i fritidshemmet och eleverna. Detta då eleverna känner mer 

trygghet och förtroende till lärarna i fritidshemmet ifall läraren i fritidshemmet redan har en 

trygg relation till vårdnadshavarna. Om vårdnadshavarna känner trygghet till lärarna i 

fritidshemmet och verksamheten så känner eleverna också sig trygga och säkra. 

 
Lisa: Våran förra inskolningsplan gick ut på att vi ville ha trygga fritidshemsbarn 

och i förskoleklass, så fokus på dom och då började vi med att göra 

vårdnadshavarna och föräldrarna trygga att lämna sina barn här så får vi trygga 

fritidshemsbarn och det föll jätte väl ut att fokusera på vårdnadshavarna. 

 

7.1.2 Barngruppen 

 
Siv: Sen är det ju svårt vi har ju så mycket barn och det är ju svårt att se alla 

barnen men man får verkligen försöka iallafall att man tänker till att alla barnen 

ska få bli sedda på något sätt. 

 

Några av de intervjuade nämner att stora barngrupper riskerar att påverka relationsskapandet 

till eleverna på ett negativt sätt. De menar att relationerna blir ytliga då vissa barn kräver mer 

uppmärksamhet än andra. 
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Detta i sin tur leder till att de elever som är tystlåtna, blyga och självständiga blir lidande då 

de inte får lika mycket uppmärksamhet och där med inte skapar en lika god relation till 

lärarna i fritidshemmet. De stora barngrupperna leder till att lärarna i fritidshemmet dagligen 

får dela upp eleverna i mindre grupper för att kunna genomföra en aktivitet samt för att kunna 

få möjligheten till att bygga en relation till varje elev. För att kunna se varje elev är det ett 

måste att ha mindre grupper på fritidshemmet. Flertalet av de intervjuade ser att det finns en 

lösning på problemet genom att ta in mer resurser i form av utbildade lärare i fritidshem så 

alla elever ska känna trygghet och få bli sedda. 

Lisa: I en barngrupp på 30 elever så hade jag kunnat veta vad alla syskon, farmor 

och farfar heter, vilka dagar de spelar fotboll, vilken dag de ska på scouterna 

också, vad gjorde du i helgen, vad gjorde du i sommar, men med 90 barn så har jag 

inte den möjligheten känner jag att få den relationen det hade jag ju såklart önskat. 

 

7.1.3 Demokrati och elevinflytande 
För att kunna bygga en god relation till eleverna menar flertalet av lärarna i fritidshemmen att 

demokrati och elevinflytande är en stor del.  

Stina: //...då är det ju viktigt att bestämma i verksamheten, vara delaktiga och ta 

eget ansvar, att man jobbar tillsammans, att det inte bara är vi vuxna vi pedagoger 

som styr utan barnen får också vara med och medverka vad vi ska göra och vilka 

aktiviteter vi ska ha och vara med och hjälpa till och genomföra aktiviteter. Det 

jobbar vi väldigt mycket med, just stärka dom deras självkänsla.. 

 

Lärarna i fritidshemmen nämner också att det är viktigt att tillvarata elevernas intressen och 

använda det som en del av relationsskapandet. En lärare i fritidshemmet tycker att alla ska få 

komma till tals vid storsamlingar när alla på fritidshemmet träffas. Alla elever får möjlighet 

att komma med förslag vad de vill göra på fritidshemmet genom att skriva lappar som de 

lägger i en låda. Exempelvis hade eleverna önskat att få åka inlines, förslaget skrivs upp på en 

utklippt pappersstjärna och sätts upp på en vägg. När lärarna i fritidshemmet har sin planering 

så utgår de från denna stjärnvägg och undan för undan genomförs elevernas förslag på 

aktiviteter. På så sätt tydliggörs det att elevernas åsikter är viktiga och ska tillvaratas. Genom 

detta får eleverna utvecklas, känna sig accepterade, känna sig sedda och de blyga och 

tystlåtna också ska få säga sin åsikt. Vissa elever vågar inte räcka upp handen och prata inför 

en stor grupp under storsamlingen menar läraren i fritidshemmet. De intervjuade kopplar det 

demokratiska förhållningssättet till relationsbyggandet till eleverna genom att alla elever ska 

få känna att de får gehör, blir lyssnade på och får känslan av att lärarna i fritidshemmet bryr 

sig om just den enskilda elevens åsikt. 
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På ett av fritidshemmen har eleverna svarat på en enkätundersökning som personalen skapat 

där resultatet visade att eleverna trivs för att de får göra det de tycker om samt att de får ha 

stort inflytande på verksamheten. 

7.1.4 Auktoritär ledarroll 
Lärarna i fritidshemmen är eniga om att det är en svår balansgång mellan att vara en 

auktoritet som har mycket makt men att man samtidigt ska ha en god relation till eleverna. De 

menar att det är viktigt att inte ingå i en kompisrelation till eleverna då de är ansvariga för 

alla elever och verksamheten. Det är viktigt att kunna vara en auktoritet för att kunna lära 

eleverna regler och värderingar. Genom att skapa sig ett förhållningssätt där läraren i 

fritidshemmet visar att man inte har en kompisrelation och istället visar att man är en 

ansvarig vuxen byggs en god relation och eleverna känner trygghet. I den goda relationen 

med eleverna är det ett måste att kunna ge och ta, att lyssna på eleverna men att de också 

måste lyssna på lärarna i fritidshemmet. En lärare i fritidshemmet måste kunna ta beslut till 

exempel i datasalen då man måste förbjuda vissa spel som innehåller exempelvis våld. På ett 

fritidshem fanns många fotbollsintresserade elever men lärarna i fritidshemmet har styrt 

verksamheten för att minska fotbollsaktiviteterna då det ofta blir väldigt stökigt och 

tävlingsinriktat, istället har de andra lekar där ingen vinner. Det är viktigt att kunna säga nej 

och ta beslut som lärare i fritidshemmet, ibland kan göra några elever besvikna men detta 

kommer gynna gruppen. 

 En av de lärarna i fritidshemmet som intervjuats nämner att det är viktigt att skapa en trygg 

relation i gruppen där läraren i fritidshemmet ingår. Vi frågar vad den intervjuades roll i 

gruppen är och får följande som svar: 

Lisa: Min roll i gruppen är ju absolut en maktposition för att jag är en vuxen ehm 

det måste man ju också vara medveten om eh jag är jätte gärna med och leker och 

så någonstans vill jag ju ändå att barnen ska känna sig trygg med att jag tar de 

besluten som är till allas situationstecken fördel..//.. ingen ska känna sig rädd för 

att bli missad men det är mitt ansvar som vuxen..//.. så min roll är ju någonstans 

ledarroll. 

 

7.2 Vilka pedagogiska hjälpmedel eller metoder beskriver lärare i fritidshem att 

det finns för att kunna skapa en god relation till eleverna? 
De intervjuade menar att lärarna i fritidshemmet är ett pedagogiskt hjälpmedel för att skapa 

en god relation till eleverna. Med detta uttrycker de att de har sina egna erfarenheter och sin 

utbildning som grund att luta sig mot. 
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De har utvecklat egna metoder för att skapa goda relationer till eleverna. Mycket av 

relationsskapandet sker via olika samtalsmodeller och en av de intervjuade nämner ritprata 

som exempel. Ritprata är en specialpedagogiskmodell där eleverna får uttrycka sig genom att 

rita bilder som de sedan samtalar kring. Ett annat pedagogiskt hjälpmedel är arbetslaget, 

lärarna i fritidshemmet menar att det är viktigt att hjälpas åt. En intervjuad nämner att de 

använder sig av en kontaktbarometer där de kartlägger lärarnas relationer till alla elever. 

Genom denna metod ser lärarna i fritidshemmet ifall de behöver bygga bättre relationer med 

någon eller några elever. Lärarna i fritidshemmet kan använda arbetslaget som en metod ifall 

en elev och en lärare i fritidshemmet har svårt att skapa en god relation. Visionen är att alla 

elever ska ha en god relation till alla lärare i fritidshemmet men ibland är det svårt att uppnå 

och de menar att huvudsaken är att eleverna har någon vuxen i fritidshemmet som de känner 

sig trygga med. På ett fritidshem hade de en metod som innebar att de skulle skapa extra goda 

relation till vårdnadshavarna när eleverna i förskoleklassen skulle inskolas. Detta gav ett 

mycket positivt resultat. Lärarna i fritidshemmet använder metoden att delar in eleverna i 

mindre intressegrupper. Detta dels för att ta tillvara på elevernas intresse och för att kunna 

bygga goda relationer till eleverna. 

 

7.2.1 Läraren i fritidshemmet som pedagogiskt hjälpmedel 
Majoriteten av de intervjuade berättade att lärarna i fritidshemmets personlighet och 

utbildning har betydelse för att kunna skapa en god relation till eleverna. Ett begrepp som 

togs upp under flertal intervjuer var sunt förnuft. Med detta menade deltagarna att trots en 

utbildning så behöver du ha ett sunt förnuft och ha en personlighet som passar för yrket för 

att kunna skapa en god relation till eleverna. En av deltagarna menar att om man är sluten 

som person och har svårt att öppna sig och prata med eleverna blir det svårt att skapa en god 

relation. Efter vi frågade vilka pedagogiska hjälpmedel eller metoder som det finns för att 

skapa en god relation till eleverna, svarade en av de intervjuade följande: 

 

Ludwig: Hehe jadu. *paus* Framför allt alltså jag tycker alltid tyckt och tycker 

fortfarande att det handlar om personen alltså hur jag som pedagog är. De stora 

verktygen om man säger så...//... tillsist så kommer det ändå tillbaka till personen 

och pedagogen. *paus*. På ett fritidshem är det så tycker jag hela tiden att man 

måste jobba med sig själv.. 
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Det nämns även i intervjuerna att beprövad erfarenhet är viktigt hos lärarna i fritidshemmet. 

En av lärarna i fritidshemmet sa att hur man bygger en god relation till eleverna är inget man 

lär sig på högskolan eller kan läsa sig till i böcker utan här är det beprövad erfarenhet som 

gäller. Genom den beprövade erfarenheten lär sig varje lärare i fritidshemmet att skapa ett 

förhållningssätt kring bemötandet till eleverna. En av de intervjuade menade att en metod är 

att lära känna sig själv väldigt väl och på så sätt kan man använda sig själv som ett 

pedagogiskt redskap. Gällande att skapa goda relationer till eleverna är det viktigt att känna 

till sina fördelar, nackdelar, begränsningar och utmaningar. 

 

7.2.2  Arbetslaget som hjälpmedel 
När vi ställde frågan om det finns några pedagogiska hjälpmedel eller metoder för att kunna 

skapa en god relation till eleverna påstod flera intervjuade att ett redskap är arbetslaget. De 

menar att det är bra att vara ett stort arbetslag där alla har olika kompetenser och 

personligheter. Personligheten hos läraren i fritidshemmet har betydelse för 

relationsbyggandet med eleverna, det kan underlätta om läraren i fritidshemmet och eleverna 

har gemensamma intressen. För att nå så många elever som möjligt är det viktigt med 

olikheter i arbetslaget. Det är viktigt att vara professionell som lärare i fritidshemmet och 

trots att alla personligheter mellan lärarna och eleverna inte alltid passar ihop är det viktigt att 

ha ett professionellt förhållningssätt. När vi frågade vilka faktorer som påverkade 

relationsskapandet med eleverna fick vi svaret att personalgruppens sammansättning hade 

betydelse. 

Ludwig:..om man har några killar och några tjejer, lite yngre, lite äldre kan också 

ha betydelse på tycker jag hur man eh hur man ser på det och hur man skapar 

relationer också eh för att man har en annan syn, en annan erfarenhet tillexempel 

har egna barn och sen är det ju bra att ha folk som kanske inte har det också, så då 

får man en sorts blandning på det. 

 

 

En god stämning i arbetslaget smittar av sig till eleverna. Lärarna i fritidshemmet tycker det 

är viktigt att kunna diskutera och lyfta olika frågor i arbetslaget, samt att använda varandra 

som ett bollplank. Ibland kan det vara svårt att nå vissa elever menar en lärare i fritidshemmet 

och då uppstår en frustration och läraren i fritidshemmet känner sig maktlös. Då kan det 

finnas hjälp att få i arbetslaget, exempelvis en specialpedagog som kan hjälpa till med 

relationsbyggandet. 

 



25 
 

Det är lika viktigt för läraren i fritidshemmet att trivas med arbetslaget och eleverna som det 

är för eleverna med lärarna i fritidshemmet. På en av de skolor vi har besökt används en 

anonym enkätundersökning där alla lärare på skolan skriver ett plus, minus eller en nolla efter 

elevens namn. Plus betyder att läraren har en god relation till eleven, minus betyder att man 

har en dålig relation till eleven och nollan betyder att man inte har en relation alls till eleven. 

Enkätens syfte är att alla elever ska få ett plus efter sitt namn. De elever som får en nolla eller 

ett minus efter sitt namn ligger i riskzonen och här måste lärarna se till att skapa en bättre 

relation. På så sätt uppmärksammas de barn som har sämre relationer till lärarna. Lärarna 

måste då börja se dessa elever genom att ha mer ögonkontakt, heja på morgonen och prata 

mer för att bygga en bra relation. I fritidshemmet finns vissa rutiner för att se alla eleverna 

under hela dagen som vid avprickning vid skolans början, vid mellanmålet och när eleverna 

går för dagen. 

 

7.2.3 Pedagogiska metoder 
En av de intervjuade nämnde att det fanns olika samtalsmodeller som kan användas som en 

metod gällande relationsskapandet till eleverna. Den intervjuade menade vidare att ritprat kan 

användas som en sådan samtalsmodell, denna modell används delvis inom 

specialpedagogiken. På ett av fritidshemmen berättade en lärare i fritidshemmet att de 

använder sig av en kontaktbarometer där alla lärare tillsammans kartlägger hur deras 

relationer såg ut till eleverna på skolan. Genom detta uppmärksammades det ifall lärarna 

behövde bygga en bättre relation till någon elev, detta för att alla elever skulle känna sig 

trygga och sedda. 

 

På ett av fritidshemmen nämnde en av de intervjuade att de använder sig av olika metoder vid 

inskolningen av nya elever. Den intervjuade menade att lärarna i fritidshemmet besökte 

förskolan och visade en presentationsfilm av sig själva och fritidshemmet på ett roligt sätt. 

Genom detta upplägg så använde de filmen som en pedagogisk metod i relationsskapandet. 

Den intervjuade nämnde vidare att de använde en metod där eleverna från förskolan fick 

skriva sina namn på skyltar tillsammans med ett porträttfotografi. Skyltarna togs sedan med 

till fritidshemmet och sattes upp i hallen, så att eleverna vid inskolningen skulle känna att de 

hade sin plats i hallen där de kan hänga sina kläder. På så sätt påbörjades ett bra 

relationsbyggande. Genom denna metod får lärarna i fritidshemmet chansen att lära sig de 

nya elevernas namn innan de börjar i förskoleklass. 
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7.2.4 Vårdnadshavare 
Ett av fritidshemmen använde sig av en metod som innebar att de skapade goda relationer till 

vårdnadshavarna när deras barn skulle inskolas i fritidshemmet och det gav ett mycket 

positivt resultat. Detta eftersom vårdnadshavarna kände sig trygga i att lämna sina barn på 

fritidshemmet vilket i sin tur bidrog till att eleverna kände sig trygga och var positiva till 

inskolningen och till personalen på fritidshemmet. Vårdnadshavarna informerades genom 

skriftlig information i brevform, bjöds in till öppet hus på fritidshemmet och framförallt 

försökte alla lärarna i fritidshemmet att prata några extra minuter med vårdnadshavarna när 

eleverna lämnades och hämtades på fritidshemmet. 

 

Lisa: //…Vi ville ha trygga fritidshemsbarn och i förskoleklass, så fokus på dom 

och då började vi med att göra vårdnadshavarna och föräldrarna trygga att lämna 

sina barn här så får vi trygga fritidshemsbarn och det föll jätteväl ut att fokusera på 

vårdnadshavarna. Så det var kul, där bygger man också relation. Om om barnen 

eleverna upplever att ja men mina föräldrar och fritidspedagogerna dom verkar ju 

nästan känna varandra, då blir barnen jättetrygga. 

 

En av de intervjuade i studien menade att kontakten och relationen med eleverna är extra 

viktig, eftersom många vårdnadshavare lämnar eleven tidigt på morgonen och hämtar eleven 

sent på kvällen. Den intervjuade menade vidare att eleverna söker vuxenkontakt på grund av 

detta. 

Ludwig: //…Tyvärr är det ju kanske många familjer idag som inte hinner med sina 

ungar, barn. *Skrattar*. Nej men alltså många har ju långa dagar så man blir 

nästan rädd, som kanske lämnar dom här och sen hämtar dom sent på kvällen och 

då nästan kvällsmat och i säng. 

 

 

En av deltagarna i studien nämnde att vårdnadshavarnas socioekonomiska och sociokulturella 

status påverkade relationsskapandet till eleverna. Läraren i fritidshemmet hade jobbat på flera 

olika fritidshem och jämförde hur vårdnadshavarna reagerade på olika aktiviteter som hölls i 

fritidshemmet. De välutbildade vårdnadshavarna med högre inkomst var mer kritiska, medan 

vårdnadshavarna med lägre utbildning och lägre inkomst i större utsträckning var positiva till 

de aktiviteter som anordnades på fritidshemmet. Den intervjuade menade att 
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vårdnadshavarnas engagemang och respons också påverkade hur kontakten och relationerna 

mellan lärarna i fritidshemmet och eleverna såg ut. 

Flertalet av de intervjuade nämnde att det var viktigt att ha en god relation med 

vårdnadshavarna. Vid ett av våra samtal diskuterades just hur den goda relationen till 

vårdnadshavarna och hur den i sin tur påverkar relationen till eleverna. 

 

Intervjuaren: Om du har en god relation till föräldrarna hur påverkar det sen 

relationen till eleverna? 

David: Eh, det gör ju att eleven känner sig trygg med att jag känner till deras 

föräldrar och vet vem dom är och då kan dom knyta an till mig också... 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Gällande vårt urval anser vi att det var bra att intervjua lärare i fritidshemmet som vi inte 

träffat på tidigare. Självfallet hade vi fått andra svar om urvalet hade sett annorlunda ut. I 

efterhand anser vi att det hade varit bra att vissa vi intervjuade hade fått intervjufrågorna i 

förhand för att kunna ge mer utförliga svar. Vi hade kunnat mejla ut frågorna någon dag 

innan inbokad intervju. Vi valde att inte göra detta på grund av att vi ville ha direkta och 

spontana svar. Ifall vi hade skickat ut frågorna innan anser vi att risken hade funnits att denna 

lärare i fritidshemmet hade diskuterat frågorna med kollegor och då inte svarat utifrån egna 

erfarenheter och eventuellt blivit påverkad. Dock hade det varit bra för några enstaka lärare i 

fritidshemmet att få frågorna tidigare för att kunna förbereda sig och ge mer utförliga svar. 

Flertalet av de vi intervjuat hade glömt av vårt möte och därmed uppfattades vissa av dem 

som stressade och nervösa. Nu i efterhand hade vi kunnat ta kontakt ytterligare en gång dagen 

innan intervjun för att påminna om vårt möte. Gällande intervjufrågorna kunde vi ha haft 

några extra frågor då vissa gav mindre utförliga svar som var svåra att ställa följdfrågor på 

utan att leda deras svar i en viss riktning. Då vi intervjuade både nyutexaminerade och mer 

erfarna lärare i fritidshem upptäckte vi att det var stor skillnad på hur utförliga svar de gav på 

frågorna. De lärarna med mer erfarenhet hade lättare att prata fritt kring relationsskapande 

och hade mycket exempel från verksamheten. Däremot hade de nyutexaminerade lärarna i 

fritidshem inte lika mycket exempel och gav mindre utförliga svar. Vi tolkar det som att det 

kan bero på att relationsskapande kräver lång beprövad erfarenheter. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatdelen så säger en lärare i fritidshemmet att det är svårt att läsa sig till i böcker och 

genom utbildning hur relationsskapande byggs, beprövade erfarenheter är ett måste. Studiens 

resultat visar bland annat att stora barngrupper är ett stort problem i fritidshemmets 

verksamhet. Vi tycker det var oväntat att de som intervjuades inte nämnde mer om 

relationsskapandet med elever i svårigheter. Som nämnt i tidigare forskning så menade 

Willén-Lundgren och Karlsudd (2013) att det är viktigt att inkludera elever med särskilda 

behov i verksamheten och detta inkluderande kan skilja sig skolor emellan. Under våra 

intervjuer ser vi tydliga kopplingar till det sociokulturella perspektivet. Säljö (2015b) menade 

att vi lär av varandras erfarenheter. 
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Alla intervjuade har nämnt att samtalet är ett av de viktigaste redskapen för att skapa en god 

relation till eleverna. Vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Vi anser som de 

vi intervjuat att kommunikation mellan lärarna i fritidshemmen och eleverna är viktig för att 

kunna skapa en god relation. Även Ludvigsson (2009) menade att samtalet och språket är en 

viktig del i relationsskapande. Säljö (2015b) menade att bland annat omgivningen påverkar 

utvecklingen i relationsskapandet. En av våra deltagare i studien uttrycker att elevernas 

bakgrund, som socioekonomiska och sociokulturella förhållanden, påverkar relationen till 

eleverna. Vi håller med både den intervjuade läraren i fritidshemmet och Säljö (2015b) om att 

omgivningen påverkar relationsskapandet. Vi har även uppmärksammat denna påverkan 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. Elevens hemmiljö påverkar på så sätt att vissa 

vårdnadshavare jobbar sent på eftermiddagen och där med blir det långa dagar för eleverna på 

fritidshemmen. Då behöver eleven extra mycket vuxenkontakt. Samma intervjuade lärare 

menar att många vårdnadshavare inte hinner med sina barn. Vi har uppmärksammat under 

våra verksamhetsförlagda utbildning att det är vanligt att eleverna lämnas tidigt på morgonen 

och hämtas sent på eftermiddagen. Partanen (2014) menar att elever behöver stöd från lärare 

för att kunna utvecklas och lära. Säljö (2015a) säger att eleverna formas under sin uppväxt 

genom det sociala samspelet. Under intervjuerna framgick det att eleverna lär sig regler och 

värderingar delvis av sina lärare som de träffar i fritidshemmet. 

Skolverket (2014) menar att det ingår i fritidshemmets uppdrag att skapa en trygghet för 

eleverna. Lärarna i fritidshemmet ska utveckla eleverna till bland annat sociala individer. Det 

ingår också i lärarnas uppdrag att se och bekräfta alla elever. Kommunikation stärker 

elevernas kunskap och språkutveckling i vardagliga sammanhang. Genom att skapa en god 

relation till eleverna så kan lärarna i fritidshemmet lättare ta tillvara på elevens intresse och 

behov. Det är även viktigt med utbildad personal i fritidshemmet för att kunna arbeta med 

samspel och relationer som i sin tur skapar goda relationer. I våra intervjuer nämner alla 

intervjuade den stora vikten i att skapa en trygghet för eleverna. De pratar också om att det är 

viktigt att alla elever ska känna sig sedda och bekräftade och även att se till alla elevers 

intressen och behov. Vi anser att fritidshemmets miljö är uppbyggt utifrån elevernas intressen 

och behov. Därför måste lärarna i fritidshemmet ta hänsyn till eleverna och kommunicera för 

att kunna utforma verksamheten och göra elevernas fritids meningsfull. Skolverket (2014) 

menar att stora barngrupper är ett problem på fritidshemmet. Detta då risken finns att det 

endast skapas ytliga relationer mellan eleverna och lärarna i fritidshemmet. Samtalet mellan 

läraren i fritidshemmet och eleverna blir bristfälligt och eleverna känner där med otrygghet. 
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Några av de intervjuade lärarna i fritidshemmet påpekar samma sak som Skolverket (2014) 

nämner ovan att relationerna lätt kan bli ytliga i stora barngrupper och det påverkar elevens 

trygghet på ett negativt sätt. Utifrån egna erfarenheter har vi uppmärksammat att det är 

vanligt med stora barngrupper på fritidshemmen. Vissa fritidshem har försökt lösa detta 

genom indelning av eleverna i mindre grupper, tagit in mer personal och haft mer utevistelse 

på grund av trånga lokaler. Som tidigare nämnt menar Dahl (2014) att alla lärare i 

fritidshemmet måste ha kunskaper om hur de ska bygga goda relationer med eleverna. 

Viktiga delar i en god relation är respekt, ansvar, självständighet och regler. Även Imsen 

(2006) påstår att skolan ska fostra eleverna socialt genom att eleverna ska få kännedom om 

normer och värden. Eleverna ska bli goda medmänniskor. Det är även viktigt med trygghet, 

att vara närvarande och ha en bra kontakt med eleverna. Omsorgen till eleverna är en del av 

yrkesrollen och detta kan kopplas till att ömsesidigt lyssna på varandras åsikter och att lyssna 

på varandras förväntningar och förhoppningar. Dahl (2014) hävdar även att elevernas fritid 

ska upplevas som meningsfull. Barngrupperna på fritidshemmet har blivit större samtidigt 

som det är färre personal. Detta leder till att relationen till eleverna blir lidanden. 

Flera av de vi intervjuat talar om respekt, ansvar, självständighet och regler som viktiga delar 

i en god relation. De menar att eleverna får vara med och ta ansvar i verksamheten genom att 

delta vid storsamlingar och fritidsråd, där de får vara med och planera aktiviteterna i 

verksamheten på så sätt får eleverna känna att deras fritid är meningsfull. En av de 

intervjuade menar att eleverna ska veta vilka regler som gäller och dessa ska följas även när 

inga lärare i fritidshemmet är i närheten, detta för att de anser att det är viktigt att eleverna vet 

vad som är rätt och fel. De flesta av de intervjuade pratade om att barngrupperna har ökat och 

därmed blivit färre personal och att detta i sin tur gör det svårare att skapa en god relation till 

alla elever då tiden inte finns.  Vi anser att det är viktigt att eleverna får ta eget ansvar i 

verksamheten. Detta för att de ska utvecklas till ansvarstagande individer i framtiden och 

behöver få öva på detta tidigt. Exempel på ansvarstagande kan vara att eleven säger till någon 

av lärarna i fritidshemmet när det är dags att gå hem för dagen.  

Willén-Lundgren och Karlsudd (2013) påstår att många elever behöver extra stöd genom 

personalförstärkning i vissa fall kan specialpedagog behövas. Inkludering är viktigt för 

eleverna i fritidsverksamheten. Inkludering får eleverna känna genom bland annat öppen 

kommunikation med lärarna i fritidshemmet. 
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En av de intervjuade säger att det är svårt att nå fram till vissa barn och då känner sig läraren i 

fritidshemmet frustrerad och maktlös. Ibland kan det finnas hjälp att få av en specialpedagog 

så att arbetslaget och eleven kan få extra stöd i form av en extra resurs. Detta i sin tur leder 

till att alla elever känner sig trygga. Vi har märkt i verksamheten att det kan vara svårt att nå 

fram till vissa elever. Detta kan bero på antingen att eleven är i svårigheter eller annat. Här 

anser vi att det är viktigt att ta hjälp av arbetslag och övrig personal så som exempelvis 

specialpedagog.  

Vi hoppas att skapa en debatt kring relationsskapande mellan lärarna på fritidshemmet och 

eleverna. Vår vision är att politiker och andra ledare får upp ögonen för denna studie och 

därmed förstår vikten i att ha engagerad utbildad personal och mindre barngrupper för att alla 

elever ska känna trygghet i skolan. 
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9. Framtida forskningsfråga 

Framtida forskningsfrågan hade blivit mer djupgående kring relationsskapande. Vår studie 

hade då handlat mer om relationsskapande mellan elever i svårigheter och lärarna i 

fritidshemmet.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 Vad anser du är en god relation med eleverna? 

 

 Vilka pedagogiska hjälpmedel/metoder finns det för att kunna skapa en god relation 

till eleverna? 

 

 Hur gör du för att skapa en god relation med eleverna individuellt? (djupgående 

relation) 

 

 Hur gör du för att skapa en god relation till alla elever, som grupp? (ytlig relation) 

 

 Gör ni något aktivt/planerat i fritidshemmet för att skapa en god relation med 

eleverna? (personal till elever) 

 

 Vilka faktorer påverkar relationsskapandet till eleverna? 
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Bilaga 2 

Hur skapas en god relation på fritidshemmet?  

Tillståndblankett 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Cathrine Franzon och Kajsa Rundbäck. Vi läser sista året på 

Högskolan i Jönköping på utbildningen grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete. Studien kommer bestå av intervjuer av 

lärare på fritidshem som kommer tas upp med hjälp av ljudinspelning. Syftet med studien är 

att undersöka hur lärarna i fritidshemmet gör för att skapa en god relation med eleverna. 

 

Deltagarna kommer vara helt konfidentiella i studien. Det kommer inte vara möjligt för 

utomstående att kunna identifiera deltagarna eller skolan. I studien används fingerade namn. 

Personen som intervjuas kan när som helst avbryta sitt deltagande. Alla uppgifter om 

deltagarna kommer endast användas i forskningssyfte. Studien kommer offentliggöras på 

högskolans bibliotek i Jönköping, både i pappersform och online. 

 

 Jag har tagit del av informationen ovan 

 

 

Underskrift              

 

Ifall ni har frågor eller funderingar kan ni nå oss på följande mejladress: frca1337@student.ju.se 

mailto:frca1337@student.ju.se

