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1 Sammanfattning 
Denna studie syftat till att bidra med förståelse för hur personal på fritidshem kan arbeta för 

att bidra i relationsarbetet mellan elever. För att göra detta har fem kvalitativa intervjuer 

genomförts med pedagoger som arbetar på fritidhem. Utgångspunkter är Gergens (2009) teori 

om relationer som ständigt närvarande villkor för vår existens, samt Ihrskogs (2006) forskning 

om barns skilda relationsformer: vänner, kamrater och kompisar. Utifrån dessa begrepp 

behandlar studien pedagogernas syn på barns relationer, sitt uppdrag och sitt arbetssätt, med 

barns relationer i allmänhet och med barn i kompisbrist i synnerhet. Informanterna 

identifierade dessa tre relationskategorier i sina verksamheter och lyfte tankar på hur faktorer 

som kontext, förtrogenhet och roller påverkade hur dessa relationsformer tar form på 

fritidshemmet. Det fanns skilda uppfattningar om hur dessa förhåller sig till fritidshemmets 

uppdrag. En uppfattning var att arbete kamratrelationer var en del av uppdraget, medan 

vänner och kompisar låg utanför. En annan uppfattning var att barn har olika sociala behov 

och att dessa ingår i uppdraget, oavsett vilka relationer de inbegriper. Slutligen kartläggs de 

strategier fritidshemspersonalen menar sig använda för att främja barns relationsarbete. 

Grunduppfattningen av barns relationer och fritidshemmets uppdrag påverkar hur 

pedagogerna förhåller sig till de olika arbetssätten. 

 

Nyckelord: Kompisar, Kompisrelationer Kamratkultur, Identitetsskapande, 

Handlingsrepertoar, Relationsarbete, Fritidspedagogik 
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3 Inledning 
Vi lever i en värld av relationer. De uppstår i varje möte och det är i relation till andra som vi 

blir de vi är.  

Jag har arbetat på olika sätt på fritidshem och skolor sedan 2006. Under denna tid har 

jag stött på många olika arbetssätt som ämnat främja barns sociala gemenskap och 

relationsarbete. Jag har också mött barn som trots allt ändå hamnar utanför.  

Sociogram, det vill säga kartläggning av barnens sociala situation, har varit ett 

användbart verktyg i detta arbete. Genom att kartlägga vilka fritidskamrater barnen vill umgås 

med, kan man även synliggöra vilka barn som inte blir valda. Ibland har det bekräftat mina 

misstankar, som med barnet som mestadels är själv och inte verkar skapa meningsfulla 

relationer i gruppen, termin efter termin. Ibland har jag också blivit överraskad. Det har då 

handlat om elever som aktivt deltar i lekar och aktiviteter med andra barn, som faktiskt ändå 

inte blir valda i sociogrammen. 

Det var först när jag kom i kontakt med Ihrskogs (2006) doktorsavhandling Kompisar 

och Kamrater som det gick upp ett ljus. Utifrån intervjuer med barn i årskurs 6, kom hon fram 

till att barn särskiljer mellan olika relationsbegrepp som annars kan användas slarvigt av 

pedagoger och forskare. Kamratrelationer var enligt barnen relationer en får i förhållande till 

ett större antal personer, sammanförda av yttre faktorer såsom grupptillhörighet, exempelvis 

klasskamrater. Dessa relationer är inte valda. De "bara finns där" (ibid. s. 81). 

Kompisrelationer däremot definierades som nära och meningsfulla relationer präglade av 

ömsesidighet och förtroende. Kompisar väljer varandra. Jag började här fundera på hur 

pedagoger i fritidshemsverksamheten förhåller sig till dessa olika relationer. 

I detta arbete kommer jag lägga viss fokus på hur man kan stödja barn som har få, eller 

helt saknar, kompisrelationer. Jag försöker här utforma ett adekvat begrepp, och föreslår barn 

i kompisbrist. Begreppet är inte perfekt, men närmar sig det jag vill beröra. I andra begrepp, 

såsom socialt svaga barn fokuserar problemformuleringen på barnets egna förmågor snarare 

än dess sociala situation i gruppen. Å andra änden har vi begreppet socialt utsatta barn. Här 

förs tankarna snarare till ett utanförskap i samhällsorganisationen. Begreppet barn i 

kompisbrist tydliggör i min mening vilken form av utanförskap det gäller och betonar barnets 

situation snarare än egenskaper. På så vis anser jag att begreppet har kopplingar till ett 

relationellt, snarare än kategoriskt, förhållningssätt vilket visat sig ha betydande 

specialpedagogiska fördelar i arbete med barn i behov av särskilt stöd (Johansson Å. , 2011). 

Ett liknande förhållningssätt tror jag är gynnsamt även i arbetet kring de personer jag valt att 

benämna som barn i kompisbrist.  

Begreppet är normativt och antyder att det är ett problem för barnet att det saknar 

kompisrelationer. Det är inte självklart, och fritidspedagoger kan ibland se självvald ensamhet 

som något positivt och eftertänksamt (Dahl, 2014). Samtidigt finns det argument för att 

kompisrelationer är viktiga för barnets välmående och identitetsutveckling (Ihrskog, 2006). 

Hur barnet själv upplever det är givetvis relevant. Däremot kommer problemformuleringen 

vara min generaliserade utgångspunkt, då detta arbete inte ämnar undersöka barnens egna 

perspektiv. 

I mötet mellan mina erfarenheter av barn utan nära ömsesidiga relationer i 

fritidshemmet och Ihrskogs (2006) forskning blev det intressant att fråga sig hur pedagogers 
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åtgärder förhåller sig till förutsättningarna för de olika typerna av relationer.  

Öppna pedagogstyrda aktiviteter tycks locka många barn, och ensamma barn kunde då ta del i 

gemenskapen. Samtidigt misstänker jag att det lätt blir aktiviteten som är grunden för 

gemenskapen, och inte ömsesidiga relationer. På andra håll har jag mött principen om att alla 

ska få vara med, som ett sätt för att inkludera barn som inte blir valda. Men att få delta enbart 

p.g.a. påtvingande regler är givetvis inte heller samma saker som att bli vald. 

Bägge exempel är arbetssätt som kan lägga en grund för kamratskap, men tillgodoser de 

nödvändiga förutsättningar för byggandet av kompisrelationer? Eller, används rätt strategi för 

rätt ändamål? 

Kompisrelationerna är inte heller något man kan ta för givet. Barn och unga kan 

uppleva en oro över att förlora sina kompisrelationer (Ihrskog, 2006). Hur påverkar 

fritidshemmens organisation och arbetssätt dessa relationer? En fördjupad förståelse för barns 

relationsarbete och fritidshemspersonalens förhållningssätt kan vara nödvändig för att fullfölja 

fritidshemmets uppdrag om att "främja allsidiga kontakter och social gemenskap" (SFS 

2010:800, 14 kap 2 §). 

 

3.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur pedagoger verksamma på 

fritidshem kan arbeta för att främja relationsarbetet mellan barn, med särskilt fokus på ett 

åtskiljande av kamrat- och kompisrelationer. 

 

För att besvara detta har jag utgå från följande forskningsfrågor: 

Hur uppfattar pedagoger verksamma på fritidshem olika typer av relationer mellan barn på 

fritidshemmet? 

Hur tänker de kring sitt arbete med dessa relationsformer? 

Hur uppfattar pedagoger verksamma på fritidshem sitt arbete med barn som i verksamheten 

upplevs ha få eller inga kompisar? 
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4 Bakgrund 
Denna del kommer först att beskriva det handlingsutrymme fritidshemmen har att lokalt tolka 

hur de ska utforma sin verksamhet kring barns relationsarbete. Därefter presenteras studiens 

grundläggande syn på relationer, med stöd i bland annat forskning om vänner, kamrater och 

kompisar som kvalitativt åtskilda relationsformer. Kompisrelationens roll för barns utveckling 

utvecklas vidare i nästa del. Detta följs av en redovisning om hur barn kan organisera sitt 

sociala liv på fritidshemmet genom att skapa praktiggemenskaper och allianser. Med stöd i 

forskning lyfts strategier barn använder för att värna om sin gemenskap från oönskad yttre 

påverkan, samt strategier de använder för att söka tillträde i gemenskaper. Den sista delen 

redovisar en kartläggning över arbetssätt fritidspedagoger tillämpar för att stödja barns 

relationsarbete. 

 

4.1 Fritidshemmet och barns relationsarbete 

Barnens relationer är centrala i fritidshemmet. Skollagen specificerar att fritidshemmet, såväl 

som förskola, förskoleklass, grundskola och sameskola, har som syfte att bland annat "främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap" (SFS 2010:800, 14 kap 2 §). Trots att det tas upp 

som ett övergripande syfte för verksamhetens utbildning återkopplas det sällan explicit i 

övriga styrdokument. Aktuell läroplan, LGR11, lyfter "trygghet och vilja och lust att lära" 

som en önskad effekt av den sociala gemenskapen (Skolverket, 2011, s. 10) och betonar att 

lärare i utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ska främja elevens sociala 

utveckling. Även Skolverkets (2014) Allmänna råd för fritidshemmet lyfter den sociala 

gemenskapen ur ett huvudsakligen instrumentellt perspektiv: den ska gynna elevens sociala 

kompetens, konflikthantering och värdegrund. Vad som menas med allsidiga kontakter eller 

hur den sociala gemenskapen ska se ut eller främjas lämnas öppet. 

Inom läroplansteori kan man tala om formulering, transformering och realisering 

(Linde, 2012). Styrdokument formulerar uppdraget, som sedan transformeras, det vill säga 

tolkas, i mötet med enskilda aktörer. Slutligen realiseras uppdraget genom faktisk tillämpning 

och praktik. Pedagogernas tolkning av styrdokumenten möter fritidshemmets ramfaktorer och 

villkor för att där bli den tillämpade fritidshemsverksamheten. Att det finns ett uppdrag att 

arbeta med barnens relationer är tydligt på formuleringsarenan, men bristen på specificering 

lämnar alltså stort utrymme för fritidshemspersonalen att själva tolka och tillämpa uppdraget. 

Tilläggas bör att det däremot redan från början finns stora briser hos pedagoger och ledning, 

när det kommer till insikt i fritidshemmets styrdokument (Andersson B. , 2013). 

Fritidspedagoger bedömer yrkets sociala och relationella arbete som centralt och 

uppfattar det som en del i deras yrkeskompetens (Hjalmarsson, 2010; Saar, Löfdahl, & 

Hjalmarsson, 2012; Dahl, 2014). Ändå kan Dahl (2014) se ett mönster i tidigare forskning om 

arbete med barns relationer. Hon menar att en frånvaro av ett för ämnet adekvat yrkesspråk 

gör det svårt att beskriva sitt arbete med barns relationer. Istället tenderar fritidspedagoger att 

ta till ett förgivettaget och vardagligt språk som dessutom tenderar att vara normativt. 
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4.2 Olika typer av relationer 
"(...) there is no isolated self or fully private experience. Rather, we exist in a world of co-

constitution. We are always already emerging from relationship; we cannot step out of 

relationship; even in our most private moments we are never alone." (Gregen, 2009, s. xv) 

 

I sin relationsteori argumenterar Gergen (2009) för att relationer är ständigt närvarande för oss 

som människor: att både individen, meningsskapande och kunskap blir till i relationella 

processer som utgör villkoren för vår existens. Relationerna finns alltid där, men är föremål 

för förhandling och förändring. Dahl (2014) föreslår vidare att det därför är meningsfullt att 

tala om skilda kvalitéer i relationer, kvalitetskillnader som leder till olika slags relationer. 

För denna studie är Maud Ihrskogs (2006) forskning central. Hon berättar att hon i 

tidigare forskning upptäckt att barn har ett stort behov av vad hon då kallade kamratrelationer. 

Relationer hade stor påverkan på barns val av fritidsaktiviteter, och relationerna var något 

man inte kunde ta för givet; barn var oroliga för risken att förlora dem. Dessutom märkte hon 

att barn gjorde skillnad på relationer. Begreppet kamrat, som ofta använts i forskning, var för 

generellt och kunde inte ensamt användas för att ge en rättvisande bild av komplexiteten i 

barns sociala liv i barngruppen. 

Barn har relationer av olika art. Som framgått i inledningen särskilde de barn Ihrskog 

(2006) intervjuade på begreppen kamrat, vän och kompis. För de två förstnämnda fanns det 

inte en helt enhetlighet i hur begreppen används. Däremot tenderar vänskapsbegreppet att av 

vuxna användas för att beskriva idealiserade relationer. Enligt barnen var vänner inte något 

man har en aktiv relation till, "någon som är lite långt borta" (Ihrskog, 2006, s. 157) och 

begreppet kunde beskriva väldigt skiljda relationsformer. Kamrater sågs ofta som personer 

man hade runt omkring sig i större antal, sammanförda av yttre faktorer såsom 

grupptillhörighet eller gemensam aktivitet. Klasskamrater var ett vanligt exempel på denna 

relationsform. Dessa relationer är inte valda, de "bara finns där" (Ihrskog, 2006, s. 81). Även 

om de inte är valda är de en viktig del i barnens sociala närverk och spelar stor roll för 

identitetskapandet (Ihrskog, 2006). 

Vad en kompis innebar var tydligare: till skillnad från kamratrelationen präglades 

kompisrelationen av tillit och förtroende till varandra. Det är en nära och ömsesidig relation 

som upplevs både meningsfull och meningsskapande. Ihrskogs (2006) studie visade att 

kompisar ofta vägde tyngre än specifika aktiviteter när det kom till hur barnen valde att 

organisera sin fria tid. Anmärkningsvärt är dock att fritidsaktiviteter inte tenderar att vara 

forum för bildande av nya kompisrelationer. Endast en av tio informanter hade fått en ny 

kompis via fritidsaktiviteter. Informella fritidsintressen som barn styr över själva kan skapa 

kompisrelationer. Formellt organiserade fritidsaktiviteter kan förvisso stärka redan etablerade 

relationer, då barn tenderar att välja fritidsaktiviteter utifrån kompisar och på så vis bekräfta 

relationen. Samtidigt tenderar de även att motverka bildandet av nya kompisrelationer då de 

lämnar mindre utrymme för barnens egenvalda tid och relationer (Ihrskog, 2006).  

 

4.3 Kompisrelationens betydelse för barnet och dess utveckling 
"Att ha kompisar, visar studien, har avgörande betydelse för barn och ungas livskvalité" 

(Ihrskog, 2006, s. 158).  
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Den identifikationsprocess barn och unga genomgår behöver "signifikant andra" vars 

bemötande ligger till grund för hur de kommer uppfatta sig själva, och detta är enligt Ihrskog 

(2006) en roll kompisar intar i allt högre grad ju mer barnet frigör sig från vuxenvärlden. 

Studien visade att barn i årskurs 8 upplever att kompisar är mycket viktiga för att "må bra, 

känna sig behövda, känna sig älskade, känna att man är och att man blir någon" (Ihrskog, 

2006, s. 127). Det förtroende kompisrelationen innebar gjorde dessutom att informanter kände 

att kompisar var nödvändiga för att hantera bekymmer eller kriser de inte kände att de kunde 

vända sig till vuxna med. Här räcker inte alltid kamratrelationer, då de saknar denna tillit 

(Ihrskog, 2006). 

Positiva kamratrelationer kan ligga till grund för att utveckla kompisrelationer, men 

detta sker inte automatiskt. Vid klassbyten inför högstadiet fick endast en av Ihrskogs (2006) 

tio informanter nya kompisrelationer, till de flestas besvikelse. Trots många nya kamrater fick 

de inga nya kompisar. Samtidigt visar studien att nära kompisar ibland medvetet säras när 

vuxna gör nya grupp- och klassindelningar. "'De vuxna spelar roulett' med ungdomarnas 

relationer" (Ihrskog, 2006, s. 150). 

Barngrupper erbjuder inte bara potentiella nya relationer, de kan även medföra 

problematik. Att vara i en stor barngrupp kan upplevas påfrestande, och då kan 

kompisrelationer utgöra ett stöd. Utan kompisar som "skyddsnät" är det inte säkert att det 

enskilda barnet får gehör för sina idéer i gruppen. Negativa erfarenheter av kamratrelationer 

kan även leda till en spiral av ökande misstro och misskommunikation till gruppen, vilket i sin 

tur försvårar positiva erfarenheter (Ihrskog, 2006). 

Ihrskog (2006) drar slutsatsen att dessa kamrat- och kompisrelationer är viktiga för 

barns identitetsskapande och välmående, och att de behöver stöd i sitt relationsarbete. Här, 

menar hon, har fritidshemmet en viktig roll att fylla.  

 

4.4 Praktikgemenskaper och allianser på fritidshem 

Ett annat sätt att beskriva barns sociala liv är att, som Marianne Dahl (2011) gjort, se till 

praktikgemenskaper och allianser. Praktikgemenskap är ett begrepp framtaget av Lave och 

Wenger (1991) som en del i deras teori om legitimt perifert lärande, för att sedan 

vidareutvecklas av Wenger i senare verk. Som Dahl tolkar begreppet handlar det om att 

"upprätthålla täta relationer av ömsesidigt engagemang organiserat runt gemensamma 

aktiviteter" (Dahl, 2011, s. 16), där man i gruppen kan ges eller inta olika centrala eller 

perifera positioner. I sin studie av det sociala livet på ett fritidshem fann hon fyra skilda 

praktikgemenskaper bland barnen, präglade av vad hon valt att kalla relationskultur, 

samarbetskultur, vågakultur eller bemästrakultur.  

Dessa olika kulturer samlades kring olika centrala teman som gruppens interna 

hierarkiska relationer, lekar och skapande, fysiska utmaningar eller tv-spel. Beroende på vad 

som var centralt i gemenskapen fick den skild social organisering. Vissa, såsom 

relationskulturen, var mer slutna och det var mer strikt kring vilka som fick centrala eller 

perifera positioner. Andra grupper visade större öppenhet för att alla skulle kunna få delta, 

antingen som aktiv i central position i exempelvis samarbetskulturen eller i perifer position 

som åskådare kring den tv-spelsorienterade bemästrakulturen (Dahl, 2011). 
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4.5 Barns strategier för att värna om och äga tillträde till gemenskaper 
Praktikgemenskapen ska inte ses som synonym med en grupp, det är något utöver detta. 

Snarare kan det liknas med en meningsskapande mötesplats knutet till ömsesidigt 

engagemang. Dahl (2011) menar att det i praktikgemenskaper uppstår allianser mellan barn 

som går ihop för ett gemensamt fokus eller en gemensam fråga. För att försvara alliansen och 

deras handlingsutrymme upprättas strategier, vilka kan leda till att andra barn exkluderas. 

Dessa strategier ser olika ut i de olika praktikgemenskaperna. Inom relationskulturen 

kunde det markeras genom att tydligt uttrycka skilda åsikter, eller genom uppbrott, där vissa 

helt enkelt reser sig upp och går. Det innebär en total exkludering. Inom andra 

praktikgemenskaper, såsom vågakulturen och bemästringskulturen var det vanligare att man 

värnade om alliansen genom att tilldela vissa en mer perifer sidoposition till aktiviteten. 

Bemästrakulturens praktikgemenskap hade istället för utomstående svårbegripliga regler om 

turordning för att värna om sina allianser (Dahl, 2011). Med andra ord skiljde sig 

förutsättningarna för deltagande åt mellan de olika praktikgemenskaperna. 

För att få tillträde till en allians inom praktikgemenskapen krävs därför olika strategier 

beroende på vad som är den meningsskapande grunden. För att förhandla om tillträde till 

allianser inom den mer slutna och hierarkiskt ordnade relationskulturen användes initiativ, 

följsamhet och att fråga sig in/ta plats, som strategier. Vilken man valde berodde delvis på om 

ens position i praktikgemenskapen var central eller perifer. I praktikgemenskaperna präglade 

av samarbetskultur och vågakultur syntes andra strategier. Att ta del i aktiviteten och att följa 

efter och göra som andra fungerade, samt att fråga om att få vara med. Dahl (2011) gör 

tolkningen att grupperna delar en norm om att inte utesluta någon på fritidshemmet. Inom den 

tv-spelsorienterade bemästrakulturens praktikgemenskap förhandlade man om tillträde genom 

att befinna sig intill, instruera andra och kommunicera nya spelupptäckter. Med andra ord 

gäller det att använda rätt strategi beroende på vilken praktikgemenskap alliansen är inom, 

samt att ta hänsyn till vilken position man har i gemenskapen. Trots detta verkade de råd 

fritidshems personal gav i huvudsak begränsas till att uppmana barnen att fråga om att få vara 

med (Dahl, 2011). 

 

Hur uppfattar då fritidspersonalen barns praktikgemenskaper och allianser? Dahl (2014) 

kan i sin senare doktorsavhandling konstatera att personalen på två fritidshem kunde 

identifiera ett flertal praktikgemenskaper och allianser på sina fritidshem, även om de inte 

använde de begreppen. De uppfattade att gemensamma intressen och referensramar ofta 

utgjorde knytpunkten. Det fanns även en dubbeltydighet: gemenskap och intimitet var 

önskvärt, men det fick inte vara för intimt. Då oroade pedagogerna sig för att relationerna 

skulle inskränka på barnens sociala liv utanför alliansen. Kanske skulle det gå att använda 

Ihrskogs (2006) begrepp och säga att de var oroliga för att väldigt nära kompisrelationer 

kunde störa bildandet av kamratrelationer.  

Samtidigt visar Dahls (2014) studie att det även fanns motsatta tanke. Kvantitet i 

relationer behöver inte betyda kvalitet, och personalen bar på en oro om att barnen hade för 

många relationer att förhålla sig till. Här skulle man kanske kunna säga att det fanns en tanke 

på att även för många kamratrelationer kunde stå i vägen för kompisskapandet. 
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4.6 Fritidspedagogers arbetsmetoder för att främja barns relationer 
Hur arbetar då fritidspedagoger med barns relationer? I sin doktorsavhandling kartlagde 

Marianne Dahl (2014) handlingsrepertoaren hos personalen på två fritidshem. Hon upptäckte 

fyra övergripande teman. För att arbeta med barnens relationer tenderade de att konstruera 

miljöer och aktiviteter för barn, strävade mot att vara nära barn, övervaka barn, och/eller 

korrigera och träna barn. Dessa teman inbegriper flertalet strategier.  

 

Arbetet med barns relationer 

Konstruera miljöer 

och aktiviteter för 

barn 

Vara nära barn Övervaka barn Korrigera och träna 

barn 

Rum för barns 

gemenskaper 

Delta i barns 

aktiviteter 

Stödja barns 

relationsarbete 

utanför fritidshemmet 

Samlingar - forum 

för gemenskap 

 

Bygga förtroende 

Vara känslig för 

barns uttryck 

Regler för konsensus  

Kontrollera barns 

gemenskaper. 

Ge stöd genom 

instruktioner om rätt 

och fel 

Träna för att kunna 

utveckla relationer 

Styra barn till 

gemenskaper 

Figur 1. Översikt av arbetet med barns relationer. Från Dahl (2014). 

Temat kring att konstruera miljöer och aktiviteter rymde flest strategier som utgår från 

att aktiviteter kan vara en grund för relationsarbete. Den första Dahl (2014) nämner är att 

arbete kring rum för barns gemenskaper. Det innebär att skapa en miljö som ger utrymme och 

inspiration för en bredd olika aktiviteter. Miljön ska möjliggöra öppna aktiviteter som gynnar 

den större gemenskapen. Samtidigt arbetar man för att också erbjuda rum för mer slutna 

aktiviteter som kan stärka redan existerande relationer. 

En annan strategi inom temat var att delta i barns aktiviteter. På så vis kan pedagogen 

skapa ett gemensamt engagemang och föra ihop barn. Den pedagogiska närvaron kan även 

syfta till att visa hur en önskad närvaro kan se ut och ger barnen därigenom både vägledande 

upplevelser och i viss mån en förebild.  

För att stödja barnens relationer på fritidshemmet fann Dahl (2014) även en strategi om 

att även stödja barns relationsarbete utanför fritidshemmet. Detta kunde ske genom att barn 

som uppfattades ha potential till positiva relationer uppmuntrades att hitta på saker efter 

fritidstid. Ett annat tillvägagångssätt kunde vara att underlätta kontakten mellan föräldrar 

genom att upprätta telefonlistor. Det bör dock tilläggas att inte all personal i Dahls (2014) 

studie förespråkade denna strategi, då det även fanns en tanke om att detta enbart skulle 

skötas av barnens vårdnadshavare. 

Den sista strategin under temat om att konstruera miljöer och aktiviteter för barn var att 

använda samlingar som forum för gemenskap. Samlingarna syftade då till att skapa en 

gruppkänsla, erbjuda gemensamma referensramar för barnen att mötas kring, samt att de 

används som ett tillfälle att informera om aktiviteter som är öppna för alla. 
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För att få insikt i barnens relationsarbete användes två strategier som Dahl (2014) 

samlat under temat att vara nära barn. Dels arbetade pedagogerna på att bygga förtroende hos 

barnen. Här fanns många arbetssätt, som att visa närhet och intresse för barnen genom 

gemensamma engagemang och samtal, samt att visa sig pålitlig genom att exempelvis hålla 

löften och finnas till hands för barnen. På så vis hoppades man att barnen själva skulle berätta 

om sina upplevelser och relationer. 

Att vara nära barnen kan även ge en förtrogenhet som gör pedagogerna känsliga för 

barnens uttryck, vilket var temats andra strategi. Har man lyckats bygga upp ett förtroende är 

det även viktigt att förstå vad det enskilda barnet faktiskt berättar om sina relationer, annars 

blir det lätt missförstånd. Får man inte ett barn att berätta är det även viktigt att kunna läsa av 

dess kroppsspråk och beteende. På så vis kan pedagogen få bättre förutsättningar att stöta 

barnens relationsarbete om de är känsliga för dess uttryck. Det kan även handla om att skapa 

utrymme för samtal med barnen, och för att barnen själva ska hinna reflektera över sina 

relationer (Dahl, 2014). 

Strategierna inom tredje temat (att övervaka barn) handlar mer specifikt om de regler 

fritidshemmet upprättat. En underliggande tanke hos pedagogerna tycktes vara att lugn bidrar 

till positiva relationer, medan konflikt bidrar till negativa relationer. Personalen gick runt 

mellan fritidshemmets praktikgemenskaper och såg till att fritidshemmets ordningsregler 

följdes, och stärkte även ett regler för konsensus upprättades i grupperna. Att gruppen hade 

regler som alla kunde enas om förebyggde konflikter och sågs därför som viktiga för goda 

relationer. 

Den andra strategin inom teman handlar om att kontrollera barnens gemenskaper. 

Personalen gick runt och såg till att gemenskaperna inte blev för stora. De kunde avgränsa 

antalet barn som fick vara i ett rum eller delta i en aktivitet. Dahl (2014) gör tolkningen att det 

finns en tanke att barnen inte alltid klarar av större grupper utan att det blir spänningar och 

konflikter. 

Inom temat kring att korrigera och träna barn fann Dahl (2014) tre strategier. Centralt är 

tanken på att barn är olika kompetenta när det kommer till det sociala spelet. Därför kan vissa 

behöva stöd i att utveckla sina sociala förmågor. Det kan handla om att ge stöd genom 

instruktioner om rätt och fel, exempelvis genom tillrättavisningar om ett barn betet sig 

kränkande mot ett annat. 

En annan strategi gick ut på att träna barn att kunna utveckla relationer. Det kunde 

handla om att barnet ska förstå sig på kommunikationsmönster och leksignaler för att lyckat 

delta i det sociala samspelet. För att stötta barnet ges positiv feedback, och pedagogerna 

hjälper barnet jämföra och utvärdera framgångsrika och mindre framgångsrika tillfällen, samt 

betonar barnets kompetenser och styrkor. De kunde även komma med råd för hur barn kunde 

förhandla om tillträde till olika gemenskaper och försöka som förebild föregå med goda 

exempel. 

Den sista strategin Dahl (2014) tar upp handlar om att styra in barn i en gemenskap. 

Helst ser de att barnen själva tar del av någon gemenskap, därför håller de ett öga från 

avstånd. Upptäcker de att ett barn inte söker kontakt kan de däremot ingripa. Detta kan ske 

genom uppmaningar eller genom att själv utgöra en social länk mellan barn. Det hela kräver 

insikt om det enskilda barnet och gruppen. I andra fall väljer pedagogerna istället att avleda 
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barn från att söka kontakt ifall det riskerar att hota allianserna och därför leda till tydligare 

exkludering. 
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5 Metod 
Det finns en stor komplexitet kring fritidshemsverksamheten och barns relationsarbete. Det 

har därför funnits behov av att avgränsa undersökningsfältet. Denna studie har fokuserat på 

hur pedagoger själva uppfattar detta område. Via pedagogers uppfattningar går det att komma 

i kontakt med många aspekter, såsom hur man i yrkesrollen kan uppfatta barns relationer och 

sitt uppdrag, hur man kan se på sitt arbete med dessa relationer och hur användbara man 

upplever att olika strategier är.  

För att komma åt uppfattningar är kvalitativa intervjuer en passande metod (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Då får pedagogerna möjlighet att utförligt presentera sina tankar och 

upplevelser. Ibland kan dessa upplevelser vara kontroversiella. Det finns en uppfattning bland 

både rektorer och fritidspedagoger att det sociala är centralt i den fritidspedagogiska 

kompetensen (Andersson B. , 2013). Brister i sitt arbete med barns relationer skulle därför 

kunna uppfattas som jobbigt för informanterna att stå för. Det finns en möjlighet att det skulle 

vara lättare att stå för upplevda brister i en anonym enkät än i ett personligt möte. Samtidigt 

erbjuder mötet i den kvalitativa intervjun möjlighet att bygga upp ett förtroende hos 

pedagogen genom bemötande och respons. Det skapar dessutom ett utrymme för pedagogen 

att lyfta både framgångar och brister. 

5.1 Forskningsetik 
Under denna studie har jag haft som avsikt att upprätthålla ett arbetssätt präglad av god 

forskningsetik. Till mitt stöd har jag utgått från Vetenskapliga rådets forskaretiska principer 

och dess fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007). 

Intervjupersonerna har blivit informerade, både i missivbrev (se bilaga 1) och som 

inledning till intervjun (se bilaga 2), om studiens övergripande syfte och deras rätt att få 

frågor om arbetet rättvisande besvarade. 

För att betona samtyckeskravet har deltagarna vid samma tillfällen blivit informerade att 

de själva väljer vad de vill svara på och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i 

studien. 

I rapportskrivningen har både deltagaren och dess arbetsplats beskrivits i sådana ordalag 

att de inte ska gå att identifiera. Särdrag har presenterats i generella ordalag. 

Intervjumaterialet och personuppgifterna har enbart använts till denna studie och har inte 

gjorts tillgängligt utanför denna studies ändamål. 

Ett etiskt förhållningssätt kan dock inte begränsas till generella regler, utan hänsyn till 

kontext. Därför bör hela studien granskas etiskt. Studien kan delas in i sju forskningsstadier 

som alla bör ställas mot etisk prövning (Kvale & Brinkmann, 2014). I mån om utrymme 

redovisas detta ytterst kortfattat: 

 Tematisering: Studiens övergripande syfte kan utgöra stöd i arbetet med barns 

relationer och hjälpa pedagoger arbeta på ett mer medvetet sätt. 

 Planering: Informations-, samtyckes- och konfidentialitetskrav är bejakade. Deltagare 

riskerar inte att komma till skada av studien.  
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 Intervjusituation: Intervjun sker på deltagarens villkor och leder önskvärt till kunskap 

som är till nytta för bägge parters intressen. Intervjupersoner uppmanas även att 

anonymisera barn i eventuella berättelser för att säkra dessas integritet. 

 Utskrift: Deltagare och dess arbetsplatser anonymiseras. Även om jag under 

intervjuerna gett informanterna möjlighet revidera mina tolkningar är det som skrivs ut 

i slutändan ändå mina tolkningar, som inte verifierats av deltagarna. Jag strävar 

däremot för att tolkningen ska ligga så nära deltagarens avsikt som möjligt. 

 Analys: Analysen hålls inom den professionella snarare än privata sfären. Därför 

borde djupare analys ej vara skadlig för deltagaren, utan hjälpa professionen framåt. 

 Verifiering: Avsikten är att ha goda belägg för slutsatser och tolkningar. Om inte 

diskuteras dessa i rapporten. 

 Rapportering: Det är min bedömning att ovanstående etiska överväganden säkrar 

rapportens etiska grund. 

 

5.2 Urval 
Studien baseras på intervjuer med fem pedagoger verksamma på fritidshem i två olika 

kommuner. Ambitionen var att göra ett strategiskt urval där jag medvetet strävar mot att få 

stor variation på informanterna. Informanterna utgörs av är både manliga och kvinnliga 

pedagoger och att det finns en variation när det kommer till utbildning, yrkeserfarenhet, 

skolans storlek, huruvida skolorna hade enskild eller kommunal huvudman, samt ort.  

Att få en spridning på dessa faktorer är inte huvudsakligen tänkt att användas för att 

jämföra dessa grupper. Det skulle utgöra ett alldeles för smalt underlag för en jämförande 

studie. Däremot avser spridningen inom dessa faktorer till att bidra till skilda erfarenheter hos 

informanterna och därav ge denna studie en bredare bild av just hur pedagoger på fritidshem 

kan uppleva sitt arbete kring barns relationer. 

För att säkra informanternas identiteter har jag givit dem figurerad namn. Nedan följer 

en kortfattat presentation: 

Fyra av informanterna, Marit och Sara samt Anton och Jonas, arbetar fyra olika skolor i 

en mellanstor stad i norra Sverige. De har mellan två och 32 års yrkeserfarenhet och har alla 

utbildning som riktar sig specifikt mot arbete på fritidshem. När det kommer till ålder i 

barngruppen arbetar både Marit och Sara med årskurs 1. Anton arbetar åldersblandat från 

förskoleklass upp till årskurs 4. Jonas arbetar på ett fritidshem med äldre barn i årskurs 4-6.  

Den femte informanten, Micke, arbetar på en skola i en kranskommun till en större stad 

i Mellansverige. Han har en barnskötarutbildning i grunden och har arbetat i 

fritidshemsverksamhet i 20 år.  

Skolorna är av varierad storlek och har mellan ungefär 150 och 350 elever. Majoriteten 

har kommunal huvudman, men Anton arbetar på en fristående skola. 

Urvalet har även delvis även varit pragmatiskt. Två av informanterna, Jonas och Micke, 

har jag haft kontakt med sedan tidigare. Min uppfattning är att de båda utmärker sig i ett extra 

stort engagemang i sitt arbete i fritidshemmet. Det gör dem eventuellt mindre representativa 

för sin yrkesgrupp. Samtidigt tror jag att de med sitt medvetna arbetssätt har förutsättningar 

att lyfta för forskningsområdet värdefulla perspektiv. 



 

14 
 

5.3 Genomförande 
Enligt utvecklingsekologiskt teori är alla upplevelser och beteenden kontextbundna. Studier 

bör därför utföras i en så autentisk kontext som möjligt (Andersson B.-E. , 1986). Eftersom 

intervjuerna i sig avviker från den kontext som fritidshemspersonal är verksamma i i sitt 

arbete med barns relationsarbete, har det åtminstone funnits en strävan mot att hålla 

intervjuerna tids- och lokalmässigt i anslutning till det dagliga arbetet. Samtliga intervjuer 

genomfördes därför på pedagogernas arbetsplatser, i anslutning till deras ordinarie arbetstider. 

Av pragmatiska skäl lät jag pedagogerna själva välja rum på skolan. Jag intervjuade Sara, 

Anton och Jonas i fritidshemmets tomma lokaler, Marit i ett grupprum och Micke i ett 

personalkontor. Intervjuerna tog ungefär en timme var inklusive förprat, förutom den med 

Micke som av yttre omständigheter blev något kortare. 

Kvale och Brinkmann (2014) föreslår att intervjuer inleds med en orientering. 

Intervjupersonerna blev inledningsvis kort informerade om intervjusituationen och studiens 

övergripande syfte. De blev även åter informerade om studiens forskningsetiska 

ställningstaganden. Innan intervjun startade framförde jag en kort presentation av mig och 

mitt arbete inom fritidshem och skola. Detta dels för att stärka deras förtroende för mig som 

yrkesperson och som någon som kan relatera till deras verksamheter. Min avsikt var att de 

därigenom kan vara både mer kontroversiella och fördjupande i sina utsagor. Men min 

presentation syftade även till att initiera berättandet och skapa en mer avslappnad stämning.  

Som stöd för intervjun upprättades en guide (se bilaga 2). I egenskap av kvalitativ 

intervju (Johansson & Svedner, 2010) innehåller guiden fasta frågeområden. Efterföljande 

frågor är inte fasta utan enbart stöd för att vidareutveckla intervjupersonens tankar. Struktur 

underlättar analys, men kan vara ett hinder för intervjuflödet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Därför ställdes frågorna enbart om informanterna inte själva kommer ta upp dem och när jag 

uppfattade att de inte störde berättandet. Ordningen på frågorna anpassades till samtalets 

dynamik snarare än att strikt följa intervjuguiden. Den kortare intervjutiden med Micke gjorde 

att frågor om särskilt arbete med barn i kompisbrist uteblev, något som kan räknas som ett 

partiellt bortfall. 

 Däremot inledes intervjuerna alltid med att informanterna själva fritt fick beskriva hur 

de uppfattade olika relationer på fritidshemmet. Detta fick ta tid. Sedan sammanfattade jag 

deras reflektioner för att förtydliga dem och ge informanterna tillfälle att bekräfta dem. Först 

därefter presenterade jag Ihrskogs (2006) tre begrepp vän, kamrat och kompis. Det är denna 

typ av indelning jag var ute efter att undersöka, samtidigt ville jag inte styra intervjun för 

mycket. Informanterna fick tillfälle att diskutera huruvida de kände igen dessa relationer i 

verksamheten. De fick även relatera sin tidigare beskrivning av barnens relationsformer med 

dessa begrepp, revidera och utesluta det de inte höll med om, samt lyfta det de saknade i 

beskrivningarna. Den beskrivning av relationsformer som detta resulterade i användes senare 

som ett löst ramverk för resten av intervjun. 

En intervju är möte mellan intervjuare och intervjuperson som lyfter fram ny kunskap 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuarens roll är därför mycket viktig. Balansen ligger i att 

hjälpa intervjupersonen att uttrycka sina uppfattningar och erfarenheter kring 

undersökningsområdet samtidigt som man bör undvika att projicera egna tankar. Det 

intervjuaren kan påverka är omständigheterna och sitt eget beteende. För att göra en mer 

korrekt tolkning av informanternas utsagor, samt för att få dem att vidareutveckla sina tankar 
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använde jag mig av samtalstekniker som att omformulera vad de säger och göra 

sammanfattningar (Hägg & Kouppa, 2007) som de får chansen att bekräfta, revidera, 

vidareutveckla eller förkasta. 

Kvale och Brinkmann (2014) föreslår att intervjuer bör avslutas med en uppföljningsfas. 

Intervjupersonerna fick möjlighet att ge kompletterande tankar kring området och i enstaka 

fall fanns det först utrymme att kort sammanfatta vad vi pratat om under intervjun. 

Samtliga intervjuer spelades, med informanternas tillåtelse, in i ljudformat. För att 

stärka tillförlitligheten använde jag både min dator och en diktafon för ljudinspelningen i 

samtliga intervjuer förutom den med Micke då jag enbart använde min dator. 

5.4 Bearbetning av data och analys 
Intervjuerna resulterade i 4,25 timmars inspelat material exklusive kompletterande 

inspelningar. Ljudinspelningarna transkriberades sedan till 64 sidor text. Ljudkvalitén var 

över lag god, men om ord eller meningar var otydliga har kompletterande inspelning används 

och oftast gett en tydligare bild av vad de faktiskt sa. I annat fall har de inte tolkats utan 

markerats som "[ohörbart]" i transkriberingen och har behandlats med stor försiktighet. 

Replikerna i transkriberingen kommer alltid med tidangivelser för ljudspåret, vilket gjort det 

lätt att kontrollera de delar jag valt att använda i studiens resultatdel. 

Sedan har jag i utskrifterna kategoriserat in utsagorna i för forskningsfrågorna relevanta 

teman (Malmqvist, 2012): Synen på barns olika relationsformer, synen på sitt arbete (med 

undergrupperna synen på uppdraget och synen på arbetsmetoder) samt synen på arbete med 

barn i kompisbrist. Dessa har sedan sorterats in i ett flertal underteman utifrån relationsform 

och strategi. 

 Vid kategoriseringen har jag tagit hänsyn till de beskrivna relationsformerna snarare än 

enbart gå efter vilka begrepp informanterna använder då det sker inkonsekvent, dels mellan 

intervjuerna men även hos de enskilda informanterna. Jag har alltså fokuserat på att analysera 

relationsformerna snarare än begreppen.  

Inom kategorierna har jag sedan ställt informanternas utsagor mot varandra för att se 

vilka mönster som uppkommit. Mönster kan i detta fall utgöras av exempelvis samstämmighet 

eller olikheter. Dessa ställs slutligen emot studiens bakgrund i resultatets analysdelar. 

5.5 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Diskussion om validitet och reliabilitet har lägre relevans inom kvalitativa studier än inom 

dess kvantitativt metodologiska ursprung, däremot är det vid vikt att diskutera studiens 

trovärdighet (Trost, 2010). Jag har tidigare i metoddelen redovisat flertalet åtgärder som syftar 

till att stärka studiens trovärdighet. Både vid val av metod, samt vid genomförandet har 

hänsyn tagits för att informanterna ska känna sig bekväma och ha utrymme att tala fritt om 

ämnet utan att behöva idealisera eller konformera sina uppfattningar. Den kvalitativa 

intervjun ger utrymme för nyansering, och etiska och samtalsmetodiska åtgärder ämnar till att 

skapa trygghet för individen. Jag har även genom omformuleringar och sammanfattningar 

under intervjuerna strävat mot att kontrollera om mina tolkningar av informanten stämmer 

med vad den faktiskt menade. På så vis minskar både risken för att de felformulerat sig och att 

jag deltolkar den. Den dubbla ljudinspelningen minimerar även risken för feltolkning baserad 

på tekniska briser, och tidangivelser i transkriberingen har gjort det möjligt att mot ljudspåret 

enkelt kontrollera aktuella stycken. 
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När det kommer till studiens resultat bör det sägas några ord om dess generaliserbarhet. 

Studiens urval gjordes medvetet bred för att ge en variation i resultatet, inte för att ge en 

representativ bild av målgruppen fritidshemspersonal. Studien ämnar inte till att ge ett 

generaliserbart resultat i meningen att den skulle ge en övergripande bild över hur pedagoger 

verksamma på fritidshem i stort uppfattar sitt arbete barns relationer. Däremot lyfts perspektiv 

som finns hos praktiserande fritidshemspersonal vilket kan bredda vår förståelse för detta 

område. 

Slutligen kan jag, trots allt, säga några ord om validiteten. Studien ämnar att bidra med 

kunskap om hur pedagoger verksamma på fritidshem upplever barns relationer och deras 

arbete med dessa. Med det sagt vill jag förtydliga att det varken behöver överensstämma med 

hur barnen faktiskt organiserar sina relationer, eller hur personalen i praktiken bedriver sitt 

arbete. 
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6 Resultat 
Jag kommer här lyfta fram resultatet från intervjustudierna. Detta kommer ske i tre 

övergripande delar. Den första behandlar hur pedagogerna uppfattar barnens olika 

relationsformer på fritidshemmet. Nästa del kommer behandla deras syn på sitt arbete med 

barnens relationer utifrån sin tolkning av uppdraget och deras beskrivningar av sina 

arbetsmetoder. Slutligen läggs ett särskilt fokus på arbetet med barn i kompisbrist. Det finns 

en stor variation i pedagogernas utsagor. Enskilda påståenden kan därför inte ses som 

representativa varken för yrkesgruppen eller för de övriga informanterna. Uttalandena 

omnämns men diskuteras inte ifall inga andra informanter berört ämnet. Avsikten är inte att 

ge en representativ bild av yrkeskåren, utan att synliggöra föreställningar som existerar i 

varierad grad i verksamheterna. 

Många av informanterna uttrycker att de, trots att de känner sig förtrogna med ämnet 

har svårt att sätta ord på sina tankar eller att beskriva sitt arbetssätt kring relationsarbetet. 

Jonas menar de jobbar på ett medvetet sätt, men att "vissa saker är svåra att ringa in, eller 

sätta ord på. Även fast man har bestämt sig för ett sätt att jobba på, kan det ibland vara svårt 

att precisera det", medan Sara lyfter ett mer intuitivt tillvägagångssätt: "det är ju så mycket: 

'jag vet inte, jag bara gör!'". 

 

6.1 Synen på barns relationer 
Samtliga informanter menar att barns relationer kan se olika ut och att man kan tala om olika 

typer av relationer. Samtidigt skiljer sig deras beskrivningar åt, de väljer olika perspektiv att 

kategorisera utifrån och det finns en spridning när det kommer till hur de uppfattar dessa 

relationsformer. Begreppen används inte konsekvent i intervjuerna, varför jag ibland väljer att 

utgå ifrån beskrivningar snarare än begrepp. 

 

6.1.1 Kontextbaserade kamrater  

Barns relation till varandra i fritidshemsgruppen som helhet framställs som central för 

fritidshemsverksamheten i samtliga intervjuer. Detta diskuteras mer i den senare delen om 

uppdraget. Gruppklimatet anses viktigt för att dessa relationer ska uppfattas som positiva, då 

pedagogerna menar att ett öppet och inkluderande gruppklimat leder till intimare relationer 

inom gruppen. När Ihrskogs (2006) begrepp kamrat introducerades kunde många se dessa 

som liktydiga med grupprelationen: "Kamraterna är liksom alla i skolan", som Micke 

uttryckte det. 

Däremot fanns det uppfattningar om mindre grupper inom den stora. En vanlig 

underindelning utgick ifrån skolklasserna: 

 

Första halvåret är man nästan bara med de som är i samma klass, trots att man är på samma 

fritids, och vi blandar ju hej friskt där när vi är ute och lek och inne och lek så är det ju inga 

gränser så. Men när de då har förstått att "ja vi är ju på samma ställe och vi är ju här hela 

dagarna tillsammans, så då kan jag ju leka med min granne även på skolan [skrattar]." 

(Marit) 
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Marit uppfattar att klassindelningen har en stark påverkan på hur barnen leker ihop på 

fritidshemmet, trots att de där ingår i samma formella grupp. Relationer barnen sedan tidigare 

har på fritiden tenderar att på hennes fritidshem hamna i skymundan i början.  

Även tidigare gruppindelningar spelar in på liknande sätt. Sara ger ett exempel om fyra 

barn:  

 

Av de nya [...] som börjar i förskoleklass är det kanske tre som gått på samma 

förskoleavdelning. Då känner ju de varandra och leker gärna tillsammans. Sen kanske den 

fjärde gått på en annan avdelning men egentligen bor närmre någon av de där, men de leker 

inte. För de andra vet redan hur de leker med varandra, men det vet inte den fjärde. Den vet 

bara hur man leker med en av dem. (Sara)  

 

Hon tror att detta beror på att den grupp som gått på samma förskoleavdelning lärt sig ett sätt 

att leka på, en gruppkultur som inte det fjärde barnet är införstådd i, men med tiden kan lära 

sig. 

På de åldersblandade fritidshemmen lyfts just ålder som en annan faktor i uppdelningen. 

De äldre tenderar att vilja sitta och prata tillsammans i lugn och ro, medan de yngre "far runt" 

mer. Hos Anton som arbetar med förskoleklass till fjärdeklass tenderar de yngre att se upp till 

de äldre och vill gärna vara med dem. Detta kan ibland leda till problem då de yngre vill "visa 

sig på styva linan" för att passa in bland de äldre som i sin tur missbrukar sin makt. Han 

menar också att de äldre behöver egen tid med bara äldre barn, vilket kan leda till slitningar 

mellan äldre och yngre. 

På Jonas fritidshem för fjärde till sjätte klass har de olika åldersgrupperna en större 

social distans till varandra: 

 

Lite grann kan det nog se det som parallella världar också. Att sexorna inte alltid ser 

fyrorna. De bara befinner sig där som en del av det, men de... respekterar väl dem ändå, tar 

hänsyn till dem, men det är ändå parallella världar. De korsar sällan varandra. Ibland kan 

det ju vara att fyror eller vilka som helst som springer runt. Men det stör ingen för att de 

lever som i olika världar på något sätt. Och det kan ju vara ett sätt att visa hänsyn, att inte 

uppmärksamma. Även om det låter motsägelsefullt [skrattar]. (Jonas) 

  

Att barnen inte alltid uppmärksammar varandra kan alltså även ses som en god gruppkultur, 

där man lämnar utrymme för olikheter. 

Ett annat vanligt sätt att uppfatta mindre grupptillhörigheter bland barnen är utifrån 

aktiviteter. Micke menar att barnen "redan i tidig ålder skapar grupperingar. Till exempel vi 

som gillar fotboll, vi som gillar att dansa, vi som gillar att pyssla, sådär". Aktiviteten är 

kärnan i relationerna, vilket gör att vemsomhelst kan ta del av relationerna genom att delta i 

aktiviteten. Men:  

 

"det är inte som att de bara håller sig inom sina grupperingar så, utan alla barnen är ju 

faktiskt med ALLA. Det finns ju rum där alla är delaktiga, det finns ju dagar när inte 

fotbollsgruppen är. Då sprider de ut sig på andra grejer. Samma sak om det inte är dans den 

här dagen, då är de utspridda på hela fritids. Så de är ju fritidskompisar ändå." (Micke) 
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Dragningen till aktiviteten är här starkare än dragningen till de individuella relationerna vilket 

blir tydligt i att gruppen efter aktiviteten kan splittras för att göra helt skilda saker. Samtidigt 

menar Micke att gruppklimatet är så öppet att vem som helst kan ta del av de olika 

aktiviteterna. 

Marit håller med om att aktiviteten kan vara den centrala knytpunkten i grupprelationer. 

Men de kan ändå vara intima: "Det är också en nära relation på något vis". Hon menar att 

själva mötet i relationen kan uppfattas som meningsfull, och att barnen kan föredra olika 

kamrater i olika aktiviteter. Det är inte bara aktiviteten som är viktig då, men relationen är 

genom den kontextbunden och därför behövs aktiviteten för relationen. 

Kontexten är viktig för hur kamratrelationerna yttrar sig. Aktiviteten är ett sådant 

exempel, men Jonas lyfter även att barnen kan få olika roller i olika verksamheter, vilket 

påverkar deras sociala liv: 

 

Jonas: Sen har vi väl, det har vi ju nu, barn som i skolsammanhang är väldigt ensamma och 

utanför, men på klubben lite bättre, lite mindre utanför, lite mer inom kamratsfären, men 

absolut inte inom kompisrelationer. 

Jag: Är det andra barn på fritids hen umgås med då? 

Jonas: Nej det kan vara även de som är i klassen, men det är lättsammare relationsskapande 

här än i klassen. I klassen eller skolan har man ju skapat ännu tydligare roller och former. 

(Jonas) 

 

En annan faktor som påverkar barns deltagande i gruppen är enligt Sara barnens syskon. Hon 

ser en tendens till att barn som hemma har många syskon leker i större grupper medan 

ensambarn och sladdbarn tenderar att leka i mindre grupper. Marit menar även att genus kan 

ha en inverkan; killar tenderar att oftare leka i större grupper. 

 

6.1.2 Vänner som stabila, men latenta relationer 

Kontexten har som sagt en påverkan på hur relationerna tar sig uttryck. Jonas talar om att 

barnen kan ha en skolrelation och en annan fritidsrelation, och sedan även en hemmarelation 

och exempelvis en fotbollsrelation, alla med olika uttryck och olika stort utrymme. Hittills har 

de relationer där kontexten, såsom gruppen eller aktiviteten, är knytpunkten belysts. 

Relationen kan dock även stå på egna ben utan att komma till uttryck i verksamheten:  

 

Det har jag också hört att vänner och kompisar använder man inte i samma kontext riktigt. 

Vänner, då pratar man mer om de som man har hemma, efter skolan. Och kompisar, det är 

som de man har i klassrummet. "Mina kompisar i skolan", det är inte alls samma som de man 

har hemma riktigt. (Jonas) 

 

Dessa relationer kan finnas utan att komma till uttryck i verksamheterna, för att plötsligt dyka 

upp till ytan till pedagogens förvåning. Som Marit uttryckte det, de "blommar upp på nytt på 

något sätt". Hon berättar om ett antal sådana exempel. Ofta är det vid tillfällen när 

barngruppskonstellationen tillfälligt ser annorlunda ut, såsom under lov eller vid stängning. 

Dessa relationer har lång historia för barnen, kanske genom att familjerna känner varandra, 

och de skiljer sig från tidigare nämnda kontextbundna relationer genom att vara starka: "De 

kommer ju alltid ha varandra de där två". 
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6.1.3 Kompisar och bästisar 

Barnen kan även ha starkare relationer inom verksamheten, präglade av ömsesidighet. Dessa 

benämns ofta som kompisar, bästisar eller BFF's (förkortning av engelskans "Best Friends 

Forever", "Bästa vänner förevigt"). Dessa relationer präglas av väldigt starka band och djupt 

förtrogenhet. Begreppen är snarlika, det som skiljer dem åt är enligt Jonas graden av tillit. 

Detta gör att bästisar sällan är någon barnen har många av, medan det kan finnas utrymme för 

fler kompisar.  

Bästisrelationerna framställs som viktiga för barnen, men är de för tighta kan det leda 

till problem: 

 

Ja men just det här med att de nästan inte kan stå ut med att bästisen inte är där, då blir de 

ju som en öde ö, för de har inte hunnit skapa några andra relationer. Utan då är det nästan 

som att börja från noll med de andra barnen. (Marit) 

 

Det är inte så vanligt menar Marit, men ibland har hon sett barn som näst intill ingår i vad hon 

benämner en tvåsamhet. Om man i en sådan relation leker med någon annan kan det uppstå 

svartsjuka och det blir konfliktfyllt att bryta sig ur relationen. När det slutligen väl händer, 

uppfattar Marit det som smärtsamt för barnen. 

 

6.1.4 Samspelet mellan olika relationsformer 

Som tidigare framgått har kontexten en påverkan på hur relationerna framträder. Det finns 

även en tanke om det omvända:  

 

Man kan se jättestor skillnad på vilka relationer man har, hur barnen har. Vi tycker också att 

man kan se, framförallt i de yngre åldrarna, vilken typ av lek som det blir, eller vad man gör 

i relationen också. För du kanske inte gör en rollek med någon som du inte har en jättetight 

relation med... Det kan jag ändå tänka. (Sara) 

 

Sara menar att relationens grad av förtrogenhet är en viktig faktor. Att leka rollekar kräver 

mer i samspelet mellan barnen, än att exempelvis åka skrana, pyssla eller spela spel. Sara 

resonerar att förtrogenhet med de andra barnen gör att man vet vad man kan förvänta sig för 

reaktioner och respons i interaktionen. Barnen behöver den tryggheten i leken, och utan den 

kan hon uppleva att barn hellre gör något ensam än leker rollekar med barn de inte känner sig 

förtrogna med. Men det finns vägar runt detta: 

 

[Ju mer förtrogenhet] desto mer intima lekar kan man leka, som mera då in på djupet. Mer 

rollekar. Visst man kan leka rollekar med bara kamrater, men då har man kanske en... 

hundfarm och så är det en som äger 15 hundar. Men de som är hund 12-13-14, det är de 

kompisarna som inte är så viktiga. Däremot hund nummer 1 är den viktigaste kompisen. 

Kamraterna kan vara med, men den bästa vännen är den viktigaste vännen i leken om du 

förstår hur jag menar. (Sara) 
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Marit stärker bilden om att förtrogenheten är viktig för relationen genom att mena att barn 

som har en lång historia tillsammans, kanske även familjerna kände varandra redan innan de 

föddes. De får därigenom en långvarig grundtrygghet med varandra. De behöver inte umgås 

så mycket på fritidshemmet för att kunna leka engagerat när det väl händer. 

 

Hur informanterna uppfattar att barn blir kompisar framgår inte tydligt i intervjuerna. Det 

finns skilda påståenden kring barns egna kompetens att finna kompisar. Både Micke och Sara 

menar att barn är mycket duktiga på att finna och bygga dessa relationer och Jonas tänker 

även att detta är intimt och privat, något som man som pedagog av hänsyn bör hålla lite 

avstånd till. Anton har ett annat perspektiv och menar att många barn har väldigt svårt att 

skapa relationer och behöver stöd utifrån. 

Detta kan tyckas paradoxalt, men både Jonas och Sara lyfter en föreställning som 

kanske kan ligga till grund för dessa uppfattningar. Hon menar att kamratrelationerna kan 

utveckla sig till kompisrelationer, och lyfter en tanke om gruppens roll: 

 

Men i gruppen, när man jobbar mycket med grupp, får man ju se, man får vara med så 

många. Så jag tror att gruppen gör att det är lättare att hitta en kompis, alltså när man är 

många så ser man ju att "nämen den där är rolig, och det där ser spännande ut, och varför 

spelar de det där spelet det kan inte jag, det vill jag vara med och prova". (Sara) 

 

Jonas har även ett annat perspektiv på varför han anser att det kan finnas en poäng med att 

låta barnen bygga sina relationer själva i så hög grad de kan. Återigen handlar det om kontext. 

Han tänker sig att formella sammanhang leder formella relationer och att informella 

situationer leder till informella relationer. Enligt hans tankesätt reducerar det formella bort 

meningsfulla dimensioner, vilket gör informella relationer får mer djup och blir mer 

meningsfulla. Kanske är det en liknande tanke Micke delar när han påstår att "kompisarna lär 

man känna på fritiden". 

Relationerna uppfattas som väldigt viktiga för barnen på fritidshemmet. Micke utrycker 

det direkt när han i början av intervjun menar att "Relationer, det är det viktigaste!". Flertalet 

informanter lyfter att relationerna är viktiga för barnens välmående, och Anton lägger även in 

dem i en sociokulturell kontext: 

 

På fritids kommer allt fram, hur viktigt det är. Det är ju en social kontext hela fritids. Just det 

här med det sociokulturella lärandet, man får hjälp att dra sig framåt, och man ser hur de 

andra gör och tar efter. den kontexten ser man så tydligt på fritids. (Anton) 

 

6.2 Synen på arbetet 
Jag kommer i denna del presentera hur informanterna ser på sitt arbete med barnens 

relationer. Först kommer jag behandla deras uppfattningar om uppdraget i relation till barns 

olika relationsformer, för att sedan lyfta deras tankar kring hur de arbetar med detta. 
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6.2.1 Uppdraget 

Vid frågan om hur de uppfattar sitt yrkesuppdrag i förhållande till barns olika relationer 

betonade en majoritet att det är gruppen och goda kamratrelationer som ska ligga i fokus. 

Marit menar att där finns det ju inte ens ett val, alla finns ju där och måste förhålla sig till 

varandra, det är en förutsättning för att dagen ska fungera. Även Micke menar att goda 

kamratrelationer är viktigt för verksamheten i stort; bristande kamratrelationer kan leda till en 

oro i gruppen. 

Delaktigheten uppfattas ha både en meningsskapande och en utvecklande aspekt: "Ja 

men alltså vi vill ju få dem att trivas, att tycka om att komma till oss, att de har något bra att 

göra och att de utvecklas och blir en social varelse" (Marit). 

Inkludering framställs av informanterna som en viktig aspekt i en önskvärd 

kamratkultur. Alla barn bör ha ett sammanhang som de kan känna sig delaktiga i, och någon 

att leka med. Därför är kamratkulturen viktig att arbeta med. Även respekt uppfattas av flera 

informanter som en central del i en god kamratkultur, eller som Anton uttrycker det: "Vårt 

viktigaste uppdrag, det är ju att barnen ska lära sig respekt för varandra, och respekt för 

individen. Och att även om jag inte är din kompis så ska vi ha respekt för varandra". Man 

menar att arbetet bör se till de individuella relationerna, men att huvudarbetet ska ligga på 

gruppnivå. 

Att fritidshemmet ska arbeta för kompis- eller vänskapsrelationer är inte lika självklart. 

Flera pedagoger framställer det som positivt att arbeta för även dessa relationer, men att det 

inte är en självklar del i uppdraget, såvida barnen inte barnen tar upp det som ett problem. 

Jonas menar exempelvis, som tidigare nämnt, att dessa relationer är privata för barnen och 

inte något pedagogerna oinbjudet bör lägga sig i. Sara är den enda av informanterna som vill 

mena att någon relationsform har större roll i uppdraget än någon annan. Hon menar att barn, 

precis som vuxna, har olika sociala behov:  

 

"Alltså vi ska ju se till att alla känner att de är med, att alla har en plats i det sociala 

sammanhanget på fritids. Och för en del kan ju det betyda att 'jag måste ha 17 bästisar' och 

för en del kan det ju vara att vara nöjd att sitta bredvid någon och rita en bild". (Sara) 

 

Många uttrycker däremot att ett sådant relationsbildande inte är något de som pedagoger alltid 

kan arbeta med. Sara tillägger: "Alltså det är ju svårt att som vuxen att bestämma vem man 

ska vara med, vem som ska bli din bästa kompis eller vem som ska bli din närmsta vän. Det är 

ju väldigt svårt". Jonas går lite längre och menar att "Men vi kan ju inte få någon att bli 

kompis. Vi kan ju inte skapa en relation, som är så djup". 

Arbetet med dessa relationer framställs i många intervjuer som relevanta först när det 

dyker upp till ytan. Anton ger exempel på hur konflikter i hemmarelationer kan blåsa upp på 

fritidshemmet och måste hanteras av personalen. Han menar att det finns tveksamheter om det 

är hemmet, skolan eller fritidshemmet som är ansvariga för en viss konflikt, och att en god 

samverkan mellan dessa är viktigt. Andra sätt dessa relationer aktualiseras är helt enkelt om 

barnen ber om stöd. Både Jonas och Anton lyfter här att det dock är viktigt att för barnen 

markera att de inte kommer kunna garantera en kompisrelation, men att barnen iallafall ska 

kunna ha goda kamratrelationer. 
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Fritidshemmet ska enligt informanterna ha en inkluderande kamratkultur, och de anser 

även att skapandet av kompisrelationer kan ligga utanför deras yrkesroll. Samtidigt finns det 

en tanke på att skapa utrymme för existerande kompisrelationer. Marit talar om att ibland låta 

barn lämna avdelningen så att kompisar från olika avdelningar ska få möjlighet att träffas. 

Både hon, Anton och Micke lyfter även att man ibland även måste ge kompisgrupper 

utrymme att vara själva, trots att andra barn vill delta. 

 

Ibland kan jag också känna att man måste göra undantag, det kan ju vara en ömtålig grej. 

Man har sett att de här två verkligen velat hitta igen varandra. Då kan man tycka att den här 

stunden, de här två får vara ifred så de kan få hitta fram till det här roliga som de känner är 

på gång. (Marit) 

6.2.2 Arbetssätt 

Vad fritidshemspersonalen väljer att skildra i sitt arbete med barns relationer skiljer sig åt. Jag 

har här valt att dela in dem med inspiration av den indelning Dahl (2014) gjort för 

fritidspedagogers handlingsrepertoar, vilken presenterades i bakgrunden (se figur 1) 

Kategoriseringen är här ämnad att ge en överblick, och ger inte nödvändigtvis en komplett 

bild av komplexiteten i pedagogernas arbetssätt. 

 

6.2.2.1 Att konstruera aktiviteter och miljöer för barn 

Under denna rubrik kommer jag att lyfta hur pedagogerna resonerar kring att organisera 

aktiviteter, att delta i barnens egna aktiviteter, samt att samverka med hemmet kring relationer 

utanför fritidshemmet.  

Det är framförallt Micke och Sara som lyfter aktiviteter i relationsarbetet. Micke, som 

ser aktiviteterna som de centrala knytpunkterna i fritidshemsbarnens sociala liv, menar att ett 

stort och varierat utbud av erbjudna aktiviteter är ett sätt att skapa kontaktpunkter för 

kamratrelationer. Därför är det enligt honom viktigt att stötta och lyfta elevinitiativ om 

gemensamma aktiviteter.  

Sara talar om att uppstartsarbetet är viktigt vid nya barngrupper. De arbetar då med för 

barnen obligatoriska aktiviteter, oftast lekar som repeteras flera gånger. Avsikten är då att ge 

barnen lekar alla blir förtrogna med.  

 

Men vi har gjort så att man inte får titta på, man måste vara med. Och då, som i 

pepparkakskull, behöver man inte springa. Då säger man till gruppen att nu är det så att 

Anna känner sig lite osäker, så ni får ställa er på andra sidan, hon ska inte springa tills hon 

ändrar sig. Det kan ta 10 sekunder, det kan ta 5 minuter eller tre gånger man leker leken, det 

är lite olika. Men det går inte att sitta vid sidan av. Och de flesta lekar som är grupplekar 

kan alla vara med på något sätt. Även om du har ont i foten kan du stå, eller om du har brutit 

armen så kan man vara med. (Sara) 

 

Det är viktigt för Sara att alla är med, och att lekarna lämnar utrymme för varierade nivåer av 

deltagande. Utöver en förtrogenhet till gemensamma aktiviteter menar hon att hon även 

arbetar mycket med samarbetsövningar. Detta tänker hon leder till en förtrogenhet även till 

kamraterna. Som tidigare nämnt ser hon att en sådan trygghet har en stor påverkan på hur 

barnen senare möts i verksamheten. Marit lyfter samma tanke när hon menar att hon borde 
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"lägga mer krut" på gemensamma aktiviteter för att få fritidshemsbarnen att stärka 

relationerna över klassgränserna. 

Jonas är skeptisk till att lägga för stor fokus på att organisera aktiviteter eftersom han 

anser att formella aktiviteter leder till formella relationer, vilka saknar djup. Men vid enskilda 

tillfällen kan även organiserade aktiviteter fylla en funktion: 

 

Sen kan det ju bara bra om man tänker att vi måste bygga, just med den här gruppen behöver 

vi jobba lite mer och skapa lite nya kontaktpunkter, det kanske är lite låst. Då kanske man 

kan ha mer riktade aktiviteter. Göra något där de får träffas i ett formellt sammanhang, och 

hoppas att det ger informella relationer. (Jonas) 

 

Annars tror han mer på de informella mötena. Då handlar det mer om att arbeta med sina egna 

relationer till barnen för att nå relationerna mellan barnen, att "försöka vara den där bryggan 

eller sociala kittet". Det kan handla om att avdramatisera en situation genom att själv prestera 

sämre än barnen så att de kan delta oro för att misslyckas. Han ger också exempel på att vända 

en eventuellt kränkande situation utan att fördöma någon: 

 

Det var en ny kille i 4:an. [...] Många var fotbollsintresserade, och de har sina lag, oftast 

från stora världseliten, som Madrid eller Barcelona. Men den här killen höll på Hammarby, 

och gjorde väl ganska stort väsen om det genom att sjunga sånger och välja Hammarby när 

de spelade spel och så. 6:orna reagerade genom att försöka häckla honom och kanske säga 

att Hammarby är ett sånt där skitlag. Och du vet, "Hammarby suger", sånt. Och han kände 

väl sig lite, inte kränkt kanske, men han tyckte det väl inte det var så jättetrevligt när de höll 

på så. Sen försökte väl jag lite olika metoder kring det, men en, vi körde ganska outtalat med, 

men som ändå blev... Jag och en annan personal hade en grej att vi pratade till barnen: "Det 

är rätt roligt att du väljer det laget fastän det är så mycket sämre på tv-spelet. Du väljer ju 

ett sämre lag, fastän du kunde välja Barcelona, men du väljer ju det här laget eftersom du 

håller på det på riktigt! Det är ju ändå ganska roligt!" Tillslut, om man bara förmedlar det, 

istället för att bara lägga fokus på att "men ni får inte skrika, han får hålla på det", du vet. 

[...] De har förtroende för oss, de äldre barnen som inte hade förtroende för honom. Till slut 

blev det ju så att de kunde acceptera det, eller till och med tycka att det var rätt cool att "just 

det, du väljer ju just det där laget, men då väljer jag AIK istället för att välja Real Madrid" 

[skrattar]. (Jonas) 

 

Han nämner även att man kan använda sina relationer till barnen för att skapa kontaktpunkter 

mellan olika barn, att vara som han kallar det "en brygga" för att hjälpa barn att mötas. 

Interaktionen går då via pedagogen för att förhoppningsvis sedan kunna uppstå även utan 

pedagogen. För honom är det ett sätt att undvika att arbeta med barns relationer "utifrån", 

något han är mycket tveksam till. Även Anton lyfter ett sådant inifrånperspektiv när han 

menar att det är viktigt att vara med i barnens engagemang och därifrån stödja dem när det 

behövs. 

Både Anton och Micke uttrycker en önskan om bättre samverkan med hemmet, något 

som de ser som meningsfullt i arbetet med barnens relationer eftersom dessa formas både på 

och utanför fritidshemmet. 
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6.2.2.2 Att vara nära barn 

Jonas talar om vikten av sina egna relationer till barnen för att även stödja relationerna mellan 

olika barn. För att komma nära barnen skulle han gärna ha fler avskilda och individuella 

samtal med dem. Det vanligaste hindret är tidsbrist och framförallt lokalbrist. Men han menar 

även att det uppstyrda samtalet har ett antal problem: 

 

Men sedan är det väl lite så, att samtal är lite av ett hot för barn. Det är ju taskigt. Samtal är 

ju det viktigaste redskapet vi har, ändå använder vi det som ett hot: "du, jag behöver prata 

med dig." Om en vuxen pratar med ett barn så blir det "Vad har jag gjort?!", det är ju det 

första. Fastän man har en bra relation till barnet kan det ju räcka att man sätter sig, för man 

är ju en myndighet [ohörbart], så man sätter sig på ett myndigt sätt. [Ohörbart] "vad vill 

du?!" Därför skulle måste man sätta sig 100 gånger för att avdramatisera sittandet 

[skrattar]. Kanske bara befinna sig, innan man kan samtala, och skapa relation. (Jonas) 

 

6.2.2.3 Att övervaka barn 

Informanterna talade även om olika sätt att utifrån styra barnens relationsarbete. I huvudsak 

handlade det om att ta fram och upprätthålla regler som anses gynna relationerna, samt att 

kontrollera barnens gemenskaper. 

När det kommer till regler kan de ha lite olika utgångspunkter, de kan exempelvis syfta 

till att motverka kränkningar mellan barnen. Hos Micke har det exempelvis funnits ett 

problem med att barn filmar andra barn, något som uppfattades som kränkande. Därför 

införde de en regel om att barnen inte får använda sina mobiler för att filma på skolan. Barnen 

fortsatte däremot med detta och Micke konstaterar att det är ett konstant arbete med att 

påminna dem om reglerna. För att engagera eleverna i fritidshemsreglerna jobbar de mycket 

med elevrådet för att motverka kränkningar och mobbing. 

Regler kan även syfta till att skapa en öppen kamratkultur. På Marits fritidshem har de 

bestämt att barnen inte får neka någon att delta i en aktivitet eller lek. Även här är det inte 

alltid att reglerna följs av barnen: 

 

Vi hade några som inte tyckte de var välkomna in i leken. När de frågade var det några som 

tittade åt ett annat håll, och låtsades inte höra. Eller så har de någon som är lite ledare i 

leken. "Ja vi måste fråga Emma". (Marit) 

 

Hon menar att det kan vara en stor skillnad ifall hon är med eller inte när barn frågar. 

Barnen vet vilka regler som gäller och om en vuxen är närvarande "säger de absolut inte nej". 

Det är inte självklart, tillägger hon, att leken blir meningsfull för barnet som sedan kanske 

väljer att göra något annat istället. Men hon ser det som att barnet åtminstone har fått vara 

med. När fler kommer in i leken påverkas det, och hon menar att det ibland kan gå mycket 

bra. Då kan barnen "finna varandra" i leken. Men det finns även en risk att leken inte 

återhämtar sig: "Då hoppas jag att de inte skyller det på den som kom in just på slutet och 

menar att 'det var ditt fel att vi tappade bort leken'". 

Reglerna åtföljs däremot inte alltid. Marit kan göra undantag för att värna om en 

relation hon upplever vara skör. På Jonas fritidshem arbetar man medvetet med få regler och 

gemensamma principer, personalen anpassar sig efter situationen och tar istället ett personligt 

ansvar för sina beslut. Detta menar han gynnar sin relation till barnen: "Jag tänker att 
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relationer är det barn är ute efter, men vuxna svarar för ofta med regler, fastän det är 

relationer barnen söker. Så vi försöker bygga saker på personliga beslut istället för allmänna 

regler". 

Informanterna talade även om flertalet sätt att påverka gruppsammansättningarna. Som 

nämnt kan det handla om att värna om kompisgrupper genom att frångå regler om att alla ska 

få vara med i leken. Micke markerar att det vid sådana tillfällen är viktigt att barnet som inte 

får vara med förstår att "'okej, jag förstår, det betyder inte att de gör något som är hemligt för 

mig, de vill bara göra sin egen grej'". 

 Ett annat sätt var att ändra kontexten. Sara menar att utflykter kan användas för att 

skapa nya lekkonstellationer, barnen leker på nya sätt i nya miljöer vilket skapar nya 

kontaktpunkter. "[På] nya platser hittar man nya vänner" konstaterar hon. 

Fritidshemsverksamheten under lov uppfattas ha en liknande effekt, och Marit berättar 

hur barn som aldrig lek tillsammans på fritidshemmet plötsligt är djupt engagerade 

tillsammans. Hon ser en orsak i att det under lov är ett annat urval av barn. Många är borta 

och ibland tillkommer även andra barn då avdelningar slår ihop sina verksamheter. 

Ett annat sätt att påverka urvalet är att organisera verksamhet i mindre, av personalen 

sammansatta, grupper. Anton menar att de gör så för att stimulera barnen att söka nya 

kontakter. Hans upplevelse är att "det har gett ganska bra utslag. De leker på ett annat sätt i 

de grupperna, när man inte har det här att man alltid ska vara tillsammans". Samtidigt 

upplever han ett motstånd mot smågrupperna. Vissa barn klagar och vill byta grupp då de 

menar att alla deras kompisar går i andra grupper. Anton menar att pedagogerna inte håller 

med om denna uppfattning, och behåller grupperna med härvisning till att "ni umgås måndag, 

tisdag, onsdag och fredag. På torsdag kan du faktiskt vara med de här andra". Han anser det 

viktigt att barnen skapar nya kontakter. Ett annat sätt Antons verksamhet arbetar för att skapa 

nya kontakter är faddergrupper, där äldre barn tar ansvar för de yngre. Fritidshemmet är 

åldersblandat och detta är ett sätt att stärka interaktionen mellan årskurserna. 

Ibland upplever personalen att barn är i relationer som inte är bra för dem. Sara, Micke 

och Anton menar att detta kan ligga till grund för att personalen bryter upp dessa grupper. De 

berättar att grupperna kan engagera sig i av personalen oönskade beteenden såsom regelbrott 

och konflikter. I dessa fall ser de hellre att barnen byter aktivitet eller förhållningssätt. Men 

det kan även ligga till grund för att pedagogerna delar på gruppen och sätter barnen i skilda 

rum. Anton berättar även om tillfällen då ett barn inte passade in i sin lekgrupp då de hade 

olika referenser och intressen, något som ledde till slitningar i relationerna. För att samtliga 

barn skulle må bättre uppmuntrades detta att byta grupp till en som han uppfattades ha mer 

gemensamt med. Detta upplevdes av Anton gynna samtliga relationer, både de nya som blev 

mer meningsfulla för barnet, men även de gamla som inte längre var lika spända. 

 

6.2.2.4 Att korrigera och träna barn. 

Denna del handlar om arbete som är mer direkt kopplat till barnens individuella 

förutsättningar att bygga meningsfulla relationer. Det handlar dels om att de ska lära sig om 

rätt och fel genom arbete mot kränkande beteenden, men även om att ge dem redskap för att 

hantera relationer. Slutligen behandlas även strategin att leda in enskilda barn i gemenskaper. 

Jonas belyser konflikthanteringens roll i relationsarbetet: "konflikthantering blir väl 

litegrann relationerna på sin spets, kan man säga. Så det är väl det riktade redskapet". 
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Konflikthanteringen tas in när relationerna inte fungerar. Både Jonas och Anton nämner att 

det vid en konflikt är mycket viktigt att direkt markera mot kränkande beteende. Anton 

uppfattar det som att barnen inte alltid förstår att de kränker andra barn, och att relationerna 

kan läka om barnet förstått att de gjort fel. 

Arbetet mot kränkande beteende lyfts framförallt som ett förebyggande arbete. Sara 

lyfter skolans arbete med kamratstödjare och en trygghetsgrupp, och på Mickes skola är 

elevrådet ett sådant forum. I deras handlingsplan mot kränkande behandling och 

diskriminering är även många involverade: "Där jobbar man ända från föräldrar ända ner till 

barnet. Så föräldrar, personal, lärare, rektorer, skolsyster och kurator. Alla jobbar runt den 

här". Det är inte bara det oönskade beteendena som lyfts i detta arbete, Micke menar att 

arbetet för en god kamratkultur och kamratroller är lika viktig.  

Detta lyfter även Anton. Vid konflikter försöker han hjälpa till genom att synliggöra 

konfliktens gruppdynamik för barnen. På så sätt anser han att barnen får en bättre förståelse 

för hur det blev som det blev. Han menar även att de i dessa situationer talar mycket om 

kamratrollen för att lära barnen hur de bör förhålla sig till varandra. En förståelse för 

kamratrollen och gruppdynamik är enligt Anton centrala verktyg för barnens sociala 

kompetens, ett ämne i sin egen rätt: 

 

Det är att lära sig de sociala strukturerna och koderna. Hur man fungerar i grupp, det är 

inget som är självklart. Jag kan tycka att vissa blir så arg: 'Barnen gör inte som... De lyssnar 

inte...' Nej, de ska ju lära sig, fritids där lär man sig ju lika mycket som att lära sig säga 

'hello' på engelskan. Det är ju lika mycket skola att lära sig som något annat. [...] 

 

För det är så att komma till skolan, först från hemmet och sedan förskolan, som ändå är mer 

skyddande, till skolan där man möter kanske hundra barn. Det blir bara 'vad ska jag göra, 

hur ska jag bete mig?' Att finnas där är otroligt viktigt. (Anton) 

 

Sara arbetar med dessa frågor via en programserie som heter "Värsta bästa vänner!". 

Serien består av korta avsnitt och behandlar sociala situationer barnen skulle kunna stöta på. 

"Det jobbar vi med. De får se en filmsnutt så pratar man om det. [ett avsnitt] är typ 12 

minuter. Så pratar man, gärna i halvklass så man kan prata, eller i mindre grupper så man 

kan se alla barn." 

De försöker välja avsnitt efter aktuella företeelser i verksamheten, men samtidigt vill de 

hålla det på en allmän nivå. Barnen tar gärna upp konkreta händelser de varit med om, men 

personalen försöker undvika detta: "Utan att man inte pekar ut något.... För det är säkert 

redan utrett ändå. Tidigare, när det hände. Så det är onödigt att höra det en gång till". 

Något Sara gärna skulle arbeta mer med i verksamheten är drama. Hon upplever att det 

är ett bra sätt att träna barnen på att agera, våga ta plats och stå i centrum. Detta är färdigheter 

hon kopplar ihop med barnets relationsarbete. 

Gruppen kan i sig även vara kompetenshöjande. Som Anton uttrycker det: "Det är så 

mycket sociala koder och regler som man bara lär sig när man är med många andra barn". 

Ibland verkar barnen sakna initiativ för att ta del av en grupp:  
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Det första jag tänker är att jobba med de barn som inte har eller vågar skapa relationer. Att 

man bjuder in dem eller pushar dem att "gå och fråga om du får vara med, gå med i den här 

gruppen, ni som inte gör någonting..." För det finns ju många ungar som kutar runt. Som har 

en oro i kroppen, som bara kutar runt. Det är dem man försöker fånga upp. De ungarna 

skapar ju en oro bland de andra. (Micke) 

 

Barnet uppfattas då sakna djup i sina relationer, något Micke menar leder till att de inte 

engagerar sig i någon aktivitet. Relationer, aktiviteter och ordning verkar i detta synsätt höra 

samman. 

 

6.3 Barn i kompisbrist 
Denna sista del kommer att behandla pedagogernas syn på särskilt arbete med barn i 

kompisbrist. Som tidigare nämnt tenderar de flesta av informanterna att se formandet av 

kompisrelationer som något som ligger utanför fritidshemmets uppdrag. Samtidigt verkar det 

som att arbete med dessa ändå bedrivs. Jag kommer här behandla informanternas tankar kring 

arbetsätt för att upptäcka barns kompisbrist och åtgärder om detta upptäcks. Upplevelserna 

skiljer sig åt här. Sara funderar länge, men menar tillslut att det i hennes verksamhet nog inte 

finns något problem med barn i kompisbrist: 

 

Nej, vi har nog inte det, det är mer att vi har de där försiktiga barnen, som kommer själva 

från en avdelning eller flyttar hit från en annan [Ohörbart]. Men då är ju barn så 

fantastiska: 'Men du kan vara här' och 'du kommer vara med oss', och lite sådär. Det brukar 

lösa sig lite av sig själv, och eftersom vi inte tolererar att någon är taskig eller dum, eller att 

någon inte får vara med eller så. Så då... de har som svårt att säga nej. (Sara) 

 

Hon utvecklar tankarna och menar att deras förebyggande arbete, och lyfter framförallt arbetet 

med kamratstödjare, trygghetsgruppen och att de har mycket personal ute på rasterna. Deras 

arbete för att alla ska kunna vara med ligger ser hon som grunden för att hon inte uppfattar det 

som ett problem på skolan.  

Hon utgår som tidigare nämnt från att barn har olika sociala behov. Ensamhet, menar 

hon, är subjektiv och ett barns situation behöver inte uppfattas lika för barn och pedagog. Hon 

berättar om ett sådant exempel om en elev: 

 

När han började i förskoleklassen satt han på utebänkarna när vi var ute, varenda rast, 

varenda morgon, varenda fritidstid när vi var ute. Han bara satt där och tittade på när de 

andra lekte. Ville absolut inte göra något, inte med någon kompis, eller med någon pedagog 

eller någon alls. Han satt bra där, Och du vet det [ohörbart] så ont i alla oss som jobbade. 

Så tog vi upp det med mamman. Jo, hon skulle kolla upp det med honom när hon hämtade. 

Det visade sig att han var SÅÅÅ nöjd. Alltså det var det BÄSTA att få börja förskoleklass. 

Det var SÅÅÅ roligt, och han hade SÅÅÅ mycket kompisar. Vi ba.... Ja. Så det var hans sätt 

att spana in. Nu är han en av dem som är... Han är med, han är inte någon som... Sen är 

han... han kan välja att gå ifrån också. Men han är en av dem som alltid har någon att vara 

med. (Sara) 
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6.3.1 Att upptäcka barn i kompisbrist 

Sara menar att de stundvis kartlagt barnens sociala situation i sociogram, men belyser att det 

är viktigt att följa upp med samtal för att få fram barnens upplevelse. Marit arbetar också med 

sociogram, och gör nya "kanske varannan månad". Hon ser att det finns olika sätt att utforma 

dessa på. Själv frågar hon varje enskilt barn efter tre barn som det brukar leka med. Det första 

barnet får tre poäng, andra två och sist nämnda barn får ett poäng. Dessa sammanställs för att 

se vilka som är mest efterfrågade. Hon nämner att det också går att fråga efter vilka barnen 

vill leka med, men anser att barnet ifråga då kan stå helt utanför detta. Hon menar att barns 

kompisbrist kan synliggöras både i samtal vid själva intervjutillfället och i sammanställningen 

av resultatet. På så vis kan man få en djupare bild av relationerna: 

 

Men oj, varför är det ingen som tycker de leker med den här pojken, han tycker inte att han 

är ensam, men det är ingen som tycker att de leker med honom. Är han lite i ytterkanten av 

leken hela tiden, och det liksom inte är runt honom det cirkulerar? Det är inte han som är 

den som leder den där typen av lek utan han kanske bara är ute i periferin och ingen tycker 

egentligen att han är viktigt i den här leken. (Marit) 

 

En gång i veckan har de även fritidssamling. Det är ett forum där de pratar med barnen i 

grupp. De lyfter ämnen såsom ifall alla känner att de har någon att vara med, eller ifall de får 

vara med. På så vis får de både kunskap om barnens situation och ett tillfälle att arbeta med 

dessa frågor i gruppen. 

Ensamma barn kan även upptäckas via observation. Marit använder radarmetaforer och 

menar att personalen även "skannar av" gruppen för att på så vis uppfatta barnens sociala 

situation. Jonas lyfter liknande metod: 

 

Jag: Hur upptäcker man ensamma barn på fritids, för det mesta? 

Jonas: ... Det är väl egentligen ganska lätt att se, eller? 

Jag: Man ser det? 

Jonas: Ja. Jag tror det.  

 

När en pedagog i Jonas arbetslag misstänker något lyfter de upp detta till diskussion med de 

andra för att sedan göra en mer noggrann observation. Han menar som Sara att det är barnets 

upplevelse som är det viktiga, och att de därför även behöver prata med det berörda barnet 

innan man gör den slutliga bedömningen: "jag tror att vi ibland kan blanda ihop en stark 

integritet med utanförskap. Det behöver det ju inte nödvändigtvis varas." (Jonas) 

Anton lyfter att han inte alltid känner att barnens utsagor är att ta ordagrant. Han 

berättar att barn ofta märker att kompisskapet uppfattas som viktigt för vuxna, något de 

utnyttjar för att få starka reaktioner från personalen. Ett påstående från ett barn om att det inte 

har några kompisar kan handla mer om brist på sysselsättning än brist i relationerna enligt 

honom. 

 

6.3.2 Åtgärder 

Som Sara lyfte kan det mesta strategier i relationsarbetet vara förebyggande. Men 

informanterna nämnde även arbetssätt när barn i kompisbrist väl upptäcks. I intervjuerna 
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finner jag två inriktningar, den ena lyfts av Jonas och innebär att fokusera på gruppen och få 

dem att bli mer inkluderande. Den andra inriktningen är att fokusera på individen. Marit 

menar att: 

 

oftast har de här barnen kanske svårt att tolka signaler, och lekinviter och kanske vill väldigt 

gärna komma in i det när leken, men provar att slå sig in istället. Eller spelar pajas för att 

komma in, eller inte våga fråga överhuvudtaget. Och de är ju jätteviktigt att hjälpa och ge 

dem verktygen så de faktiskt kan hitta in i någon sorts lekrelation också. (Marit) 

 

Något många nämner är även att försöka lotsa in barnen i sociala sammanhang genom att 

uppmuntra eller bjuda in dem att delta i olika sociala aktiviteter. Jonas lyfter här att det är lätt 

att barn tar eller får vissa sociala roller, genom att utmana dem till nya roller kan detta hjälpa 

barnen till ett större deltagande. 
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7 Analys och diskussion 
Denna studie har som syfte att bidra med förståelse för hur personal på fritidshem kan arbeta 

för att främja relationsarbetet mellan barn. Det har därför varit intressant att undersöka hur de 

uppfattar relationer mellan barn på fritidshemmet, samt hur de ser på sitt arbete med dessa 

relationsformer. Fokus har även lagts på hur de uppfattar sitt arbete med barn i kompisbrist. 

7.1 Barns relationsformer 
Samtliga fem av studiens intervjuade pedagoger menar att relationerna mellan barn kan se 

olika ut. Sammantaget kan man se tre övergripande kategorier i pedagogernas utsagor. Den 

första kategorin är relationerna som finns helt enkelt för att de är tillsammans i verksamheten. 

En annan form av relation mellan barnen utgår ifrån delad historia och delade erfarenheter. 

Det kan exempelvis vara barn vars familjer umgås utanför fritidshemsverksamheten. Dessa 

relationer menas ligga som en grundtrygghet mellan barnen, men behöver inte ta sig uttryck i 

verksamheten. Den sista kategorin lyfts som en väldigt nära och djup relation präglad av 

förtrogenhet och tillit. En sådan uppdelning stämmer väl överrens med det särskiljande av 

relationsformer Ihrskog (2006) fick fram i sina barnintervjuer under begreppen kamrat, vän 

och kompis. där kamrat står för grupprelationen, vän som något avlägset och latent, och 

kompis som meningsfulla och ömsesidiga relationer präglade av tillit. 

7.2 Två perspektiv på uppdraget  
För samtliga informanter är barns relationsarbete på fritidshemmet viktigt. Aktuella 

styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 2011; 2014) belyser fritidshemmets uppdrag att 

"främja allsidiga kontakter och social gemenskap" (SFS 2010:800, 14 kap 2 §), men lämnar 

mycket utrymme för hur detta ska tolkas. Om man ser till de tre olika relationsformerna 

tenderar pedagogerna att mena att uppdraget enbart inbegriper arbete med kamratrelationer. 

Vänskaps- och kompisrelationer  får gärna stärkas, men uppfattas ligga utanför det 

fritidshemmet är bundet att arbeta med. Som motivering finns fler olika uppfattningar: dels en 

uppfattning om att det ligger utanför personalens möjligheter att skapa dessa relationer, dels 

att de uppfattas som privata och att det skulle vara integritetsintrång att lägga sig i dem för 

mycket. 

Ett annat sätt att se på fritidshemmets uppdrag var att utgå ifrån barnets behov. Här ses 

barnen ha individuella sociala behov, vilket innebär att pedagogerna ska arbeta med de 

relationer det enskilda barnet är i behov av. Pedagogerna utgår ifrån barnens egna utsagor om 

vad de har för sociala behov. Samtidigt menar Ihrskog (2006) att kompisrelationer spelar en 

viktig roll för barnens identitetsutveckling och välmående, i synnerhet när barnen i senare 

åldrar börjar göra sig mer självständig från vuxenvärlden. Detta ökade sociala behov kan 

eventuellt ses i pedagogernas utsagor om att de äldre barnen gärna sitter och pratar som 

sysselsättning. Eller som Jonas uttryckte det: "aktiviteten behöver inte vara ett alibi för att 

mötas, utan det är mötet i sig som är aktiviteten". Samtidigt lyckades få barn i Ihrskogs 

(2006) studie skapa nya kompisrelationer på högstadiet. Det finns därför orsak att tänka att 

barnen gynnas av att etablera dessa relationer tidigare. Att skapa en bild av barn sociala behov 

enbart utifrån deras egna problemformulering kan även ses som problematiskt då de inte kan 
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förväntas ha ett sådant långsiktigt perspektiv på sin egen identitetsutveckling. Barn kan vara i 

behov av kompisrelationer utan att uttrycka det. 

7.3 Behovet av ökad kunskap för arbete med kompisrelationer 
De invändningar pedagogerna i denna studie uttryckte mot att blanda sig i barns processer för 

att forma kompisrelationer verkar vända sig mot att försöka styra vilka som ska vara 

kompisar. Det uppfattas som oetiskt eller fruktlöst. Samtidigt lyfter Ihrskog (2006) att 

exempelvis organiserade fritidsaktiviteter snarare motverkade än gynnade nya 

kompisrelationer. Med fördjupad kunskap om processerna bakom dessa relationsformande 

processer tror jag att pedagoger kan skapa mer gynnsamma förutsättningar för barns egna 

arbete för kompisrelationer och undvika hinder. På så vis menar jag att man skulle kan stödja 

dessa processer utan att inkräkta på barnens privata sfär eller fruktlöst försöka bestämma vilka 

som ska bli kompisar. En sådan kunskap om barns kompisrelationer behöver därför utvecklas.  

Exempelvis fanns det hos informanterna en uppfattning att goda kamratrelationer kan 

leda till kompisrelationer. Däremot var det svårare att få information om hur denna process 

såg ut. Denna uppfattning får delvis stöd i Ihrskogs forsning (2006), som däremot menar att 

även om kamrater kan bli kompisar är detta ovanligt. Dessutom har vi ju Ihrskogs (2006) 

resultat om att en åtgärd, såsom organiserade fritidsaktiviteter, kan gynna kamratrelationer, 

men missgynna kompisrelationer. Eftersom dessa relationsformer inte bygger på samma 

dynamik menar jag att tanken om att kamratrelationer leder till kompisrelationer skulle 

behöva mer vetenskaplig granskning. Här kan informanternas tankar om hur informella 

sammanhang leder till informella relationer och vice versa vara intressanta att undersöka. 

Detsamma gäller tanken om att förtrogenhet till aktiviteten och de andra barnen påverkar 

graden av deltagande. 

Bland relationerna mellan barn i verksamheten hade pedagogerna ett större fokus på 

kamratrelationerna, vilka enligt Ihrskog (2006) också var viktiga för barns utveckling. Att 

navigera sitt pedagogiska arbete mellan dessa relationsformer är inte lätt. Resultatet visar att 

väldigt intima kompis- eller bästisrelationer kan uppfattas som ett hot mot kamratrelationerna, 

att barn i sådana konstellationer kan riskera att inte lära känna sina kamrater så väl. 

Uppfattningar om hur intima kamratrelationerna bör vara skiljer sig mellan pedagogerna, där 

det ibland framställs positivt att alla leker med alla, och ibland snarare fördelaktigt att mer 

fasta grupper lever parallellt med varandra och visar ömsesidig hänsyn. Ibland värnar 

pedagogerna även om barnens kompisrelationer genom att frångå regler om inkludering av 

andra i kompisarnas aktiviteter. Samtidigt görs det även bestämda smågrupper för att gynna 

kamratrelationerna, något som barnen protesterar mot då de uppfattar att det missgynnar deras 

tid med sina kompisar. Hur dessa roller förhåller sig till varandra i verksamheten är alltså inte 

helt klart, vilket även framkommer i Dahls (2014) studie. 

7.4 Hinder och möjligheter för arbete med barns gemenskaper 

Informanterna menade att goda kamratrelationer ledde till ett god kamratkultur karaktäriserad 

av inkludering och öppenhet, och en låg grad av kränkande beteende och konflikter. Den 

större kamratgruppen kan även uppfattas indelad i mindre grupper som präglas av starkare 

gemenskap. Dessa kan ha varierad grad av stabilitet och indelas utifrån skolklass, tidigare 

förskoleavdelningar, ålder och vilken aktivitet barnen för stunden är engagerad i.  
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Dessa grupper kunde, som de praktikgemenskaper och allianser Dahl (2011) upptäckte, 

variera från helt öppna till slutna. Av hennes strategier om att värna om allianser framkom 

endast sidopositionen i intervjuerna. Barn kunde få ta del av aktiviteten, men tilldelas mindre 

betydande roller och på så vis hållas perifert i gemenskapen. En annan strategi som 

upptäcktes, vilken saknas i Dahls studie är att barn osynliggjordes när barn frågade om 

tillträde genom att barnen helt enkelt låtsades att inte höra barnets förfrågan, något som ledde 

till total exkludering. 

I denna studies intervjumaterial bekräftas Dahls (2011) uppfattning om att fråga om att 

få vara med är en vanlig strategi som pedagoger uppmuntrar barnen att använda för att söka 

tillträde till gemenskapen. Men pedagogerna uppmanar även till andra strategier som att 

barnen tar del i aktiviteten, ta egna initiativ och att befinna sig intill. På så vis vill jag påstå att 

pedagogerna visar på en större förståelse för barns sätt att söka tillträde i gemenskaper än 

Dahls studie visar. Samtidigt får vi utgå från att pedagogernas utsagor i intervjuerna inte 

behöver stämma överrens med deras faktiska praktik. De skulle i realiteten kunna uppmuntra 

till både fler och färre av de strategier Dahl nämner, samt till helt andra. 

7.5 Pedagogernas handlingsrepertoar 
När det kommer till den handlingsrepertoar som framkommer i denna studie kan det vara 

intressant att jämföra dem med det resultat Dahl (2014) fick. Min uppfattning är att hennes 

sätt att dela in dem kan vara aktuellt även för mitt resultat för att på så vis ge en breddad bild 

av fritidspedagogers handlingsrepertoar, samtidigt som det bör tilläggas att inte samtliga 

pedagoger förespråkar samtliga strategier. 

Dahl (2014) fann 10 olika sätt för fritidspedagoger att arbeta med barns relationer (se 

figur 1). Av dessa är 8 representerade i denna studie. De som inte uttalat nämns är att arbeta 

med samling som ett forum för gemenskap och att vara känslig för barns uttryck. Visserligen 

talade Marit om samlingar, men dessa omtalades mest som ett forum för att synliggöra 

barnens sociala situation, och lösa konflikter, snarare än att de hade ett egenvärde för 

gemenskapskänslan. Därför anser jag att det snarare ligger närmre arbetssätt att dels vara nära 

barn, och dels att upprätthålla regler om koncensus, samt att ge instruktioner om rätt och fel. 

Strategin om att vara känslig för barns uttryck kan däremot implicit ligga i grund för 

pedagogernas prat om att kunna läsa av en grupp för att avläsa barnens sociala situation. 

Denna studie kompletterar Dahls kartläggning genom att belysa strategier som är 

riktade mot arbete med barn i kompisbrist: 

Hur fritidshemspersonal arbetar med barn i kompisbrist 

Upptäckande strategier Åtgärder 

Kartläggning genom sociogram 

 

Samlingar som forum för samtal om 

relationer 

 

"Radar" som observation 

 

Samtal med enskilda barn 

Riktade mot gruppen: 

Strategier för inkluderande klimat 

 

Riktade mot individen: 

Ge verktyg för tolkning av signaler och 

lekinviter 

 

Uppmana barn att delta i sociala 

sammanhang 

 

Utmana barns roller som kan hindra 
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Figur 2. Strategier pedagogerna använder för att upptäcka och hantera barns kompisbrist. 

I figur 2 har jag valt att presentera dessa utifrån kategorierna upptäckande strategier och 

åtgärder. Med andra ord inkluderar jag inte förebyggande strategier i denna modell, då de inte 

specifikt är riktade mot barn i kompisbrist. Åtgärderna kan dessutom vara riktade antingen 

mot barnet i kompisbrist eller mot gruppen och dess övergripande klimat. Meningsfullt vore 

även att undersöka huruvida dessa strategier kan leda till kompis- eller kamratrelationer, då de 

i detta sammanhang används som verktyg för att forma eller stärka just kompisrelationer. 

7.6 Metoddiskussion 
Två relevanta perspektiv går i denna undersökning outforskade. Det ena är barnens 

perspektiv. Som framgått i Ihrskogs (2006) forskning skiljer sig ibland barnens uppfattningar 

kring sina relationer från hur vuxna uppfattar dem. Min bedömning var dock att det kräver 

större tidsutrymme för att få tag på barninformanter än fritidshemspersonal då jag även 

behöver få godkännande av barnens vårdnadshavare. Vid etisk bedömning bör även 

eventuella konsekvenser av intervjun beaktas (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns därför 

även en etisk aspekt i valet att inte använda mig av barnintervjuer. Att samtala om 

utanförskap och pedagogers arbetssätt kan för elever synliggöra sociala strukturer, sin 

position i gruppen och eventuella pedagogiska brister i verksamheten. Där uppstår ett behov 

att uppföljande stötta vissa barn. Detta är inget jag haft möjlighet till i samband med denna 

studie. 

Det andra perspektivet som jag i denna uppsats inte behandlar är hur pedagogerna 

faktiskt arbetar. Detta behöver inte överensstämma med hur de uppfattar att de arbetar. För att 

få tillgång till sådan information vore det intressant att kombinera denna studie med 

observationer och sociogram, något som låg utanför tidsramen för detta arbete. Dessa två 

perspektiv är ändå fortfarande relevanta för kunskapsfältet. 

7.7 Slutord 
Sammanfattningsvis visar studien att fritidshemspersonal uppfattar att barn bildar olika typer 

av relationer på fritidshemmet och att kamratrelationerna får störst fokus. Pedagogerna har 

flertalet uppfattningar om för hur relationsformer, såsom kompis- och kamratrelationer och 

dess förutsättningar förhåller sig till varandra. Däremot finns det behov av en bredare 

vetenskaplig förankring för dessa uppfattningar. Att pedagoger på fritidshem prioriterar 

kamratrelationer, men åsidosätter kompisrelationer i sin tolkning av uppdraget kan dessutom 

tyda på att det saknas kunskaper om kompisrelationens roll för barns identitetsutveckling på 

det vis exempel Ihrskog (2006) lyfter.  

En annan tolkning är att mycket kunskap finns, men att yrkesspråket saknas. Flertalet 

informanter menar att det är svårt att uttrycka sina tankar om barnens relationer och sitt arbete 

med detta. Detta stämmer väl överrens med Dahls (2014) slutsatser om att fritidspedagoger är 

i behov av ett yrkesspråk kring sitt relationsarbete. Vidare forskning i detta fält kan bidra både 

med utökad kunskap om barns relationer och samtidigt ge fritidshemspersonalen ett vidgat 

språk för att kommunicera sitt arbete och sina förhållningssätt. 

Denna studie visar på att fritidshemspersonalen har en bred repertoar när det kommer 

till barns relationsarbete, där stor del är förebyggande arbete. Intervjumaterialet kan inte heller 

deltagande 
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påstås vara mättat, samtliga informanter bidrog med unika perspektiv och förhållningssätt. 

Det tyder på att yrkesgruppen sitter på många tankar, som genom ett tydligare etablerat 

yrkesspråk skulle kunna bidra med stor förståelse för barns relationsarbete. 



 

36 
 

8 Litteraturförteckning 
Andersson, B. (2013). Nya fritidspedagoger - I spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer. 

Umeå: Umeå Universitet. 

Andersson, B.-E. (1986). Utvecklingsekologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Björkdahl Ordell, S. (2007). Vad är det som styr vilka etiska regler som finns? i J. Dimenäs, Lära till 

lärare: Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 

Liber AB. 

Dahl, M. (2011). Barns sociala liv på fritidshemmet: En studie om praktikgemenskaper och 

alliansbildning i egenstyrda aktiviteter. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Dahl, M. (2014). Fritidspedagogers handlingsrepetoar: Pedagogiskt arbete med barns olika relationer. 

Kalmar: Linnaeus University Press. 

Gregen, K. J. (2009). Relational Being: Beyond Seld and Community. Oxford & New York: Oxford 

University Press. 

Hjalmarsson, M. (2010). Fritidspedagogers skattningar av sitt yrkeskunnande – Resultat från en 

nationell enkätundersökning. KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 6, nr 1, 

2010 , ss. 39-58. 

Hägg, K., & Kouppa, S. M. (2007). Professionell vägledning - med samtal som redskap (2:a uppl.). 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Ihrskog, M. (2006). Kompisar och Kamrater : Barns och ungas villkor för relationsskapande i 

vardagen. Växjö: Växjö University Press. 

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen (5:e uppl.). Uppsala: 

Kunskapsförlaget i Uppsala AB. 

Johansson, Å. (2011). Barn i behov av särskilt stöd i fritidshem. Malmö: Malmö högskola. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3:e uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning - Legitimate peripheral participation. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Linde, G. (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Malmqvist, J. (2012). Analys utifrån redskapen. i J. Dimenäs, Lära till lärare: Att utveckla läraryrket - 

vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB. 

Saar, T., Löfdahl, A., & Hjalmarsson, M. (2012). Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem. Nordisk 

barnehageforskning 2012 , ss. 1-13. 



 

37 
 

SFS 2010:800. (u.d.). Skollag . Stockholm: Riksdagen. 

Skolverket. (2014). Allmänna råd - Fritidshem. Stockholm: Fritzes. 

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

Fritzes. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

 



 

 

9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Missivbrev 

Till fritidshemspersonalen 
 

Mitt namn är Niklas Averstad Ryd och jag studerar på grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem, vid Umeå Universitet. I mitt examensarbete studerar jag hur fritidshemspersonal 

uppfattar fritidshemsbarnens relationsskapande och ser på sitt arbete kring detta. Min handledare är 

universitetslektor Kenneth Ekström som arbetar vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

För att min studie söker jag nu verksam och utbildad fritidshemspersonal av varierad erfarenhet som 

skulle kunna tänka sig att ställa upp på en kvalitativ intervju under v 10-12 (dvs. 7-24/3). Intervjun 

kommer ta max en timme och ingen förberedande arbete är nödvändigt eller önskvärt. Om möjligt 

ser jag gärna att intervjun görs på en ostörd plats i anslutning till er arbetsplats då jag tror det hjälper 

samtalet att knyta an till verksamheten. 

Min ambition är att intervjun leder till ett samtal som upplevs givande och utvecklande för båda 

parter. 

Vetenskapliga rådets forskaretiska informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav 

tillämpas i arbetet. Det innebär bl.a. att ni har rätten att få rättvisande information om studien och 

att ni har rätten att få frågor besvarade. Ni kan välja att inte svara på en eller fler frågor samt när 

som helst avbryta deltagandet i studien utan negativa följder. Det innebär även att både ni och er 

arbetsplats kommer anonymiseras i rapporten, att det inte är tillgängliga för obehöriga, samt att 

intervjumaterialet inte kommer att användas utanför denna studies ändamål. 

 

Jag hoppas att detta låter intressant och att någon hos er skulle vilja ställa upp. 

Även om ni inte har möjlighet eller är intresserad vore det bra om ni svarade på detta brev. Dels så 

jag vet om jag behöver söka fler deltagare, och dels för att bekräfta att jag kommit fram via en aktuell 

kontaktväg. 

 

Tack på förhand, 

Niklas Averstad Ryd, 

XXXXXXXX@student.umu.se 

07XX-XXXXXX 

  
 



 

 

9.2 Bilaga 2: Intervjuguide (med introduktion) 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar fritidsbarnens 

relationsarbete och ser på sitt arbete kring detta. Detta kommer jag undersöka med ett antal 

intervjuer som denna. 

Orsaken till att jag valt att undersöka detta är att jag tror att det finns mycket olika erfarenheter och 

uppfattningar kring barns relationsarbete. Att samla dessa skulle kunna ge oss en klarare bild om hur 

vi framgångsrikt kan arbeta med dessa aspekter av arbetet. 

 

Vetenskapliga rådets forskaretiska informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav 

tillämpas i arbetet. Det innebär bl.a. att ni har rätten att få rättvisande information om studien och 

att ni har rätten att få frågor besvarade. Ni kan välja att inte svara på en eller fler frågor samt när 

som helst avbryta deltagandet i studien utan negativa följder. Det innebär även att både ni och er 

arbetsplats kommer anonymiseras i rapporten, att det inte är tillgängliga för obehöriga, samt att 

intervjumaterialet inte kommer att användas utanför denna studies ändamål. 

 

Nämns exempel om specifika barn bör de anonymiseras under intervjun. 

 

Sist vill jag påpeka att det inte finns några rätt eller fel svar, eller att du måste ha en sedan tidigare 

formulerad tanke om allt... 

 

Förslag på uppvärmningsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat inom fritidshemsverksamheten? På skolan? 

 Utbildning, Ålder etc. 

 Hur ser verksamheten ut idag (barngrupp, lokaler, personal etc.) 

 

Tema 1: Barns olika former av relationer 

 Vilka slags relationer har du upplevt bland barn inom fritidshemsverksamheten? 

o Vad skiljde dessa olika relationsformer åt? 

o Upplever du att de hänger ihop med varandra? 

 

Presentera Ihrskog begrepp vän, kamrat och kompis. Hur förhåller sig dessa till informanternas 

utsagor? Håller de med? 

 

Tema 2: Främjandet (Vilka?) 

 Vilka relationsformer anser du att fritidshemmet ska arbeta för att främja? 

 Vilka relationsformer arbetar ni på erat fritidshem aktivt med för att främja? 

 Finns det några som du anser att ni bör arbeta med, men inte gör? 

 

Tema 3: Strategier (Hur?) 

 Vilka tillvägagångssätt arbetar ni med i praktiken när det kommer till relationsarbete? 

(Generellt/för specifik relationsform?) (kamrat/kompis) 

 Hur fungerar de olika strategierna? 

 Finns det strategier du skulle vilja tillämpa men sällan gör? (Varför/Varför inte?) 



 

 

 

Tema 4: Barn i kompisbrist 

 Hur har ni arbetat kring barn i kompisbrist? (upptäckt, analys, åtgärder och utvärdering av 

strategier) 

 

Avslut 

 (ev. Sammanfattning för återkoppling om tid finns) 

 Något mer du vill berätta? 

 Får jag återkomma om jag undrar över något, eller behöver förtydliganden? 

 Hur kändes intervjun? 

 


