
Relationsskapande 
arbetsmetoder på 
Fritidshemmet 
 
En kvalitativ studie om fritidshemspersonals syn på sitt arbete 
med barns goda sociala relationer och socialt utanförskap  

Maria Zibrova 

Lina Skoog 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN  

Barn- och ungdomsvetenskap 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (180 hp)  

Vårterminen 2019 

Handledare: Elias Le Grand 

Examinator: Camilla Rindstedt 

English title: Engaging with social relations in school-age educare: A 

qualitative study of how staff perceive their work with children´s good 

social relations and social exclusion   



 
 

Relationsskapande arbetsmetoder 
på fritidshemmet 

En kvalitativ studie om fritidshemspesonals syn på sitt arbete med barns 
goda sociala relationer och socialt utanförskap på fritidshemmet 

Maria Zibrova 
Lina Skoog 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att synliggöra och ta reda på fritidshemspersonals syn på hur dom arbetar 
med barns sociala relationer och socialt utanförskap på fritidshemmet. Studien bygger på kvalitativa 
metoder och utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med elva personer som jobbar på fritidshem. 
Empirin har analyserats genom en fenomenografisk analysmetod med utgångspunkt i sociokulturella 
och barndomssociologiska teorier. Resultatet av studien visade tre teman: goda sociala relationer, 
orsaker till socialt utanförskap samt inkluderande arbetsmetoder. I resultatet kunde vi bland annat se 
att fritidshemspersonalen anser att goda sociala relationer uppstår och upprätthålls när barnen besitter 
goda språkliga kompetenser. Redskap inom språket benämns som kommunikationsförmåga och 
förmåga att uttrycka åsikter och känslor. Studien visar även att fritidshemspersonalen anser att 
missförstånd mellan eleverna är en av de främsta orsakerna till att ett socialt utanförskap uppstår. 
Vidare visar studien att se, lyssna och bekräfta barn anses vara den mest framgångsrika arbetsmetoden 
att använda sig av för att skapa goda sociala relationer och motverka socialt utanförskap enligt 
fritidshemspersonalen. Våra slutsatser är att fritidshemspersonalens närvaro i form av stöttning, 
vägledning och bekräftelse är viktigt för elevernas sociala samspel. 
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Förord 
Vi är två författare till denna studie som läser grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
fritidshem. Vi har under denna kurs fått chans att fördjupa oss inom ett valt ämne kopplat till 
fritidshem och eftersom ett av fritidshemmets främsta uppdrag är att skapa och upprätthålla goda 
relationer så valde vi att fördjupa vår kunskap och forska vidare kring detta ämne. 
Vi anser att vi kan lära oss enormt mycket från barns samspel, därför avser vi att kolla närmare på 
detta för att skapa en förståelse kring sociala relationer och socialt utanförskap.  
Vår analys bygger på elva intervjuer som har genomförts på fritidshem i en större stad i Sverige. 

Författarnas insatser inom arbetet har varit jämt fördelat. I vår arbetsprocess har vi gemensamt jobbat 
fram syfte, frågeställningar och innehåll. Vi har i samråd med varandra delat upp arbetet inledningsvis 
med en jämlik fördelning där vi har fördjupat oss i olika delar för att effektivisera arbetet, men 
kontinuerligt fört en diskussion emellan för att nyttja varandras synvinklar och kunskaper. Insamling 
och sammanställning av empirin har genomförts med en jämlik fördelning. Analys, resultat och 
slutsatser har analyserats och skrivits fram tillsammans. Resultatet är en text som ingen av oss kan 
hävda sig vara ensam ägare till, all text har granskats och kompletterats med bidrag från oss båda.  

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i vår studie, utan dem hade vi inte kunnat 
skapa vår analys. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Elias som har gett oss feed forward 
under arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott och intressant arbete. 
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Inledning 
De flesta barn mellan sex och nio år som bor i Sverige går på fritidshem, vilka är cirka 484 400 elever 
(Skolverket, 2018a). Fritidshemmet är med andra ord en viktig del av många barns vardag, en plats för 
barnens utveckling, lärande och relationsskapande. Fritidshemmets viktigaste uppdrag är att genom 
undervisning hjälpa elever att utveckla goda kamratrelationer där barnen kan känna trygghet och 
tillhörighet i elevgruppen (Skolverket, 2016). Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och ge eleverna möjlighet att pröva och utveckla identitet i möte och samspel med andra 
och inspirera till ett livslångt lärande (Skolverket, 2018b). Ett av fritidshemmets långsiktiga mål är att 
upprätthålla goda relationer och samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt 
(Skolverket, 2016). 

Enligt Skolverket (2018b) är alla skolor ålagda att förmedla det svenska samhällets värdegrund och 
jobba med det dagligen, men skolorna jobbar med det på olika sätt. Alla elever som möts på skolan har 
olika bakgrund och förutsättningar, ändå ska alla stöpas i samma form för att utvecklas till goda 
demokratiska samhällsmedborgare. Läraryrket är utmanande då det ställer krav på att tillgodose allas 
behov samtidigt som läraren ska behandla alla lika. Fritidshemmets sociala arena har vuxit sig stor de 
senaste decennierna och enligt Skolinspektionen (2014) visar redovisningar att barngrupperna har växt 
samt att det finns brist på utbildade lärare, vilket gör uppdraget mer utmanande, komplicerat och 
problematiskt.  

Relationsskapande processer mellan barnen på fritidshemmet skiljer sig från den övriga skoltiden på 
flera olika sätt. Dels kännetecknas fritidshemmet av mer varierande och fria aktiviteter, vilket ger 
barnen mer spelrum för både exkluderings- och inkluderingsprocesser (Elvstrand & Lago, 2016). 
Eleverna har möjlighet att utveckla och följa upp sina relationer från skolan på fritidshemmet men de 
har även chans att etablera nya relationer (Elvstrand & Lago, 2016). Den mer fria fritidsverksamheten 
ger mer utrymme för barnen att kommunicera och agera med andra barn jämfört med skolan där 
undervisningen kan betecknas som mer lärarstyrd (Elvstrand & Lago, 2016). De varierande och “fria” 
aktiviteterna ger unika möjligheter för barn att skapa sociala relationer med andra barn, men detta ökar 
även risken för dem att bli marginaliserade (Ihrskog, 2006). Kamratrelationer är ömtåliga och 
komplicerade enligt Dahl (2014) som menar att barn ständigt arbetar för att upprätthålla dessa 
relationer. Vidare anser Dahl (2014) att barn skapar ofta kamratgrupper för att utestänga andra och för 
att skydda sin relation, vilket även är betydelsefullt för deras identitetsutveckling. 

Forskning visar att sociala relationer är viktiga inslag i barnens utveckling och lärande. De allra flesta 
av oss mår bra av att ha vänner och att vilja känna tillhörighet ligger i människans natur. Det har gjorts 
många olika studier som beskriver hur motsatsen till att ha ett bra socialt liv påverkar vår hälsa 
negativt. Ett exempel på det är Holt-Lunstad, Smith, Baker, Harris och Stephensons (2015) studie som 
visar att utanförskap och ensamhet ökar risken för ohälsa över en längre tid. Enligt Mattila (2012) så 
kan utanförskap leda till sämre motivation, bristfällig måluppfyllelse i skolarbete, skolk och även 
andra destruktiva beteenden hos elever, samt problematik senare i vuxenlivet. Även UNICEF (2018) 
menar att utanförskap genererar en negativ påverkan på hälsan, att det kan skapa sociala problem och 
skapa destruktiva livsval på längre sikt. I dagens samhälle kan det dock förekomma okunskap kring 
utanförskap, om varför det uppstår och hur man kan motverka det (Mattila, 2012). Forskningen om 
sociala relationer på fritidshem är också bristfällig och den forskning som finns fokuserar främst på 
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skolans verksamhet (Dahl, 2014). Denna studie fyller därför en viktig kunskapslucka genom att 
undersöka relationsskapande metoder och arbete mot socialt utanförskap på fritidshemmet. Vår studie 
visar fritidshemspersonals rådande syn på hur de skapar och upprätthåller goda relationer mellan barn 
och hur dem arbetar med socialt utanförskap på fritidshemmet. Detta kommer vi att analysera utifrån 
teori och förhoppningsvis kommer det skapa en djupare förståelse kring relationsarbete. 

 

Begreppsförklaring 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av begreppen barn, elever, fritidshemspersonal och fritidshem. 
När vi skriver barn och elever menar vi barn som går på fritidshem. Personerna vi har intervjuat har 
olika utbildning och därför har vi valt fritidshemspersonal som ett samlingsnamn. Intervjupersonerna 
kommer att benämnas som respondenter, pedagoger och deltagare. Vad gäller begrepp inom sociala 
relationer mellan barn benämner vi dem som kamratrelationer och vänskapsrelationer. Vi har 
genomfört intervjuer där har vi ställt frågor rörande goda sociala relationer och socialt utanförskap. 
Vi kommer därför att redogöra vad vi menar med dessa begrepp i fritidshemmets kontext.  

Goda sociala relationer 
Fritidshemmets långsiktiga mål enligt styrdokumenten är att “Skapa och upprätthålla goda relationer” 
(Skolverket, 2016, s. 17). En god relation enligt Aspelin (2010) kännetecknas av samklang mellan 
människor, där individer kan avläsa både verbala och icke-verbala uttryck i en kommunikation. Lek är 
ett av det vanligaste innehållet på fritidshemmet och har även en central plats i styrdokumenten där 
den används för att forma gemenskap och nå de sociala målen (Falkner & Ludvigsson, 2012). Med 
hjälp av leken lär sig barnen samförstånd, ömsesidighet och turtagning vilka är tre sociala regler i en 
lek enligt Knutsdotter Olofsson (2003). Med samförstånd menas att de lekande barnen är överens om 
vad leken handlar om, man visar ömsesidighet när leken är jämställd för alla deltagare och turtagning 
är viktig för att alla ska kunna delta i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). I en lek utvecklar barn sina 
sociala färdigheter och för att leken ska bli betydelsefull, där exempelvis gemenskap förekommer, 
behöver barnen hålla sig till dem tre reglerna som finns (Knutsdotter Olofsson, 2003). Både 
samförstånd och ömsesidighet sammanfaller med Aspelins beskrivning av goda relationer, där verbala 
uttryck står för ömsesidig förståelse av det som sägs och icke-verbala som speglar respekt som 
individer visar för varandra (Aspelin, 2010). Med andra ord kan man resonera att samförstånd och 
ömsesidighet är väsentligt för att upprätthålla en god relation, men man bör även kunna hantera 
turtagning för att det ska bli lek. Vi har valt att definiera “en god relation” på fritidshemmet som när 
barn leker i samklang med varandra. 

Socialt utanförskap 
Att alla barn har rätt att känna sig inkluderade står i skolans värdegrund och uppdrag som föreskriver 
att ingen ska känna sig diskriminerad på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, annan 
trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning, där all sorts av kränkande behandling ska motverkas, 
bemötas med aktiva insatser, öppen diskussion och kunskap (Skolverket, 2018b). Socialt utanförskap 
handlar om att man som individ blir utestängd och exkluderad från ett socialt sammanhang (Stigendal, 
2004). Stigendal (2004) menar att där det finns utanförskap måste det finnas ett innanförskap. Dessa 
innanförskap inom fritidshemmet kan bland annat vara olika lekar och aktiviteter som innehåller 
bestämda regler, krav, roller och förväntningar mellan barnen som man förväntas följa och uppfylla. 
Uppfylls inte dem blir man därmed exkluderad (Stigendal, 2004). Enligt Lamer (1991) är fri lek den 
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typen av lek som inte alltid understödjer en god social relation för barnen. Fri lek kännetecknas av att 
barnen själva får välja vad de vill leka och med vem och den är oftast fri från vuxenkontroll (Lamer, 
1991). Enligt Lamer (1991) bildas det rangsystem i fria lekar där det kan förekomma oenigheter och 
missförstånd som leder till att vissa barn blir uteslutna. Vi har valt att definiera “socialt utanförskap” 
som elever som inte får vara med i sociala sammanhang på fritidshemmet, i exempelvis lek. 

Tidigare forskning 
Under åren har det bedrivits gott om forskning inom skolans värld rörande relationer med olika 
inriktningar. Nedan kommer vi att redogöra för forskning som vi finner relevant till vår studie. Denna 
forskning har kategoriserats under relationsskapande arbete, att leka tillsammans, socialt utanförskap 
samt vuxnas arbetssätt med barns relationer. Även om mycket av forskningen inriktar sig på skolans 
värld så omfattar den ändå berörd ålder på barnen och har en pedagogisk utgångspunkt i en 
skolverksamhet, därför anser vi att denna forskning är relevant för studiens forskningsfrågor. Vi fann 
denna forskning genom att använda sökord såsom sociala relationer, fritidshem och utanförskap. 
 

Relationsskapande arbete 
Dahl (2014) har undersökt hur fritidspedagoger definierar barns “goda relationer” och tolkar i kontrast 
till icke-strävandsvärda kvaliteter. Dahl (2014) kom fram till att ”de goda relationerna” består av 
inkludering, respekt, lugn, trygghet, anpassning efter regler, ömsesidighet, närhet och förtroende.  

Elvstrand och Lagos (2016) observationsstudie på två olika fritidshem visar att barn och vuxna har 
olika perspektiv på relationer. Studien visar att pedagoger utgår ifrån ett Vad-perspektiv, vilket 
innefattar vad vuxna anser vara centralt att barnen ska sysselsätta sig med, medan barn intar ett Vem-
perspektiv, där det centrala är vem barnen ska sysselsätta sig tillsammans med. 

Frønes (1994) studier bestod både av intervjuer och observationer av elever mellan åtta och femton år 
från två olika samhällen i Norge. Han synliggjorde två olika typer av relationer: vertikala och 
horisontella som skiljer sig åt på flera olika sätt. I de vertikala relationerna är det vanligast 
förekommande med vuxen-barn relationer och i de horisontella relationerna är det mest 
förekommande med barn-barn relationer. Den vertikala relationen präglas av en mer hierarkisk 
karaktär där den vuxna bestämmer och har ansvar för barnet och det finns tydliga regler och 
förhållningssätt. Dessa vertikala relationer är också stabila och oföränderliga enligt Frønes (1994). Om 
ett barn inte hittar vänner så försöker ibland vuxna att skapa en jämlik relation till barnet där den 
vuxne försöker inta en “kompisroll”, vilket kan leda till att barnet känner en viss osäkerhet eftersom 
regler och förhållningssätt fortfarande existerar (Frønes, 1994). Barn-barn relation är en relation där 
barnen befinner sig på samma nivå, den relationen är komplex, föränderlig, mer osäker och möjlig att 
bryta, därför måste den hela tiden underhållas av barnen för att upprätthållas enligt Frønes (1994). 
Barnen i en jämlik relation har samma status och position och vet lika mycket om livet. Dessa 
horisontella relationer kan ibland ändras till vertikala relationer i situationer då ett mer kunnigt barn 
eller ett äldre barn hjälper ett annat barn med en uppgift. Det mer kunniga barnet intar då en mer 
dominant ställning och relationen kan då likställas med den vertikala relationen som finns mellan 
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vuxna och barn (Frønes, 1994). Kommunikationen i relationerna skiljer sig också åt, enligt Frønes 
(1994). Vuxna försöker alltid hålla en röd tråd där de håller sig till ämnet när de kommunicerar. Barn 
är mer oberäkneliga i sina samtal, de har oftast väldigt många trådar som de knyter ihop slumpmässigt. 
Andra skillnader är att barn upplever situationen här och nu, medan vuxna intar mer ett tidsperspektiv 
(Frønes, 1994). 
 

Att leka tillsammans 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) har studerat vad barn gör när de leker. Studien visade på att 
barn brukar bygga egna lekvärldar som vi vuxna behöver respektera. Det är bara barnet själv som kan 
bestämma vilka som ska vara med i deras lek då barnet har ensamrätt i sin lekvärld. Barnet bestämmer 
även hur denna lekvärld ska byggas, vilka andra barn lekvärlden ska delas med eller om den ska 
skyddas mot intrång (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 

Öhman (2011) har använt sig av Maslows behovstrappa där hon intervjuade barn för att ta reda på 
deras perspektiv på ett gott relationsarbete. Hon frågade barnen vad man behöver för att det ska uppstå 
en bra vänskapsrelation. Studiens resultat visade sig stämma överens med Maslows teori, där behov att 
vara utvilad och mätt samt närhet och trygghet är grundläggande. Men det viktigaste studien visade på 
var barnens vilja och behov om att få kunna leka själva (Öhman, 2011).  

Lek är ett kunskapsområde som är lika viktigt som andra grundämnen som matematik och språk 
menar Öhman (2011). Det skapar motivation och utvecklar högre kognitiva funktioner som empati, 
förhandlingsförmåga och kommunikativ kompetens. Lek är också en situation där barnen känner att de 
har mest makt och inflytande för att kunna få bestämma själva eftersom barnen då kan ha kontroll över 
vad som händer samt att dem känner att dem klarar av det de gör. I leken kan barnen göra sånt de inte 
får göra i verkligheten och det är barnen själva som bestämmer reglerna. Det gör att barn känner sig 
kompetenta i leken och på så vis bygger och stärker dem sin självkänsla. Men deltagandet i leken för 
vissa barn är villkorat och ibland kan exkludering handla om att barn inte har lärt sig att leka. Det 
viktigaste arbetet för vuxna är att hjälpa och stötta barn som inte leker till att lära sig att leka. Vidare 
skriver Öhman (2011) att de barn som inte lyckats knäcka lekens kod behöver särskilt mycket extra 
stöd från vuxna. Det är därför viktigt att granska var barnet befinner sig i sin lekutveckling för att 
kunna stödja barnet (Öhman, 2011). 
 

Socialt utanförskap 
Jonsdottir (2007) studerade utanförskap på flera olika förskolor och intervjuade sammanlagt 253 barn. 
Studien visade att cirka 10–15 % av alla barn blir bortvalda av andra barn och ca 6% av dessa barn får 
svårigheter att skapa nya vänskapsrelationer i framtiden. Resultatet visar därmed att majoriteten av 
barnen ingår i sociala gemenskaper, men det finns en del som inte gör det, vilket tyder på brister 
gällande att få barnen känna sig delaktiga i grupper (Jonsdottir, 2007). 

I Öhmans (2019) studie hade alla barn erfarenhet av någon form av exkludering. Barns relationsarbete 
är ständigt pågående och komplicerat, tillhörigheten att få vara med i lekar kan vara hårt villkorad för 
vissa barn. Barn som inte inkluderas i lek dräneras på sin självkänsla vilket kan leda till att de riskerar 
att utveckla inlärd hjälplöshet, vilket handlar om att de växer upp med känslan att de inte kan 
någonting och får svårt med föresatser att ta sig fram i livet. Men även barn som kränker andra barn 
behöver hjälp och stöttning från vuxna. Dessa barn har oftast också problem med sin självkänsla och 
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ringaktar sig själva. Genom kränkningar uppnår de oftast någon slags tillfällig självkänsla som gör att 
de kan tycka att det är skönt att kränka någon annan en stund, men den känslan är falsk och inte 
bestående.  
 

Vuxnas arbetssätt med barns relationer 
Barn arbetar mycket med att komma med i lekar, enligt Öhman (2019) beror det ofta på bristande 
strategier hos barn och dessa strategier behöver vuxna lära ut. En av de vanligaste strategierna som 
barn använder sig av är att fråga om de får vara med. Enligt Öhman är frågan “får jag vara med?” en 
dålig strategi att använda sig av då det är en sluten fråga som bara kan ge tre svar: ja, nej eller kanske. 
Vuxna behöver hjälpa barn att uttrycka sin önskan att vara med på andra konstruktiva sätt och stötta 
barn att testa olika strategier. Dock är det också bra att få nej ibland, enligt Öhman (2019), eftersom 
det lär barnen att vara mer konstruktiva och flexibla. Det kan leda till att barnen får en bredare 
kunskap av att ta sig in i gemenskapen med andra barn (Öhman, 2019). 

Pedagogernas viktigaste uppgift, enligt Öhman (2019), är att komma nära och utgå ifrån barns 
perspektiv för att kunna hjälpa barn i deras samspel. Det räcker inte att bara ha en generell kunskap 
om barn, utan man bör granska barns samspel i tre dimensioner. Första dimensionen är 
handlingsdimensionen som handlar om att observera och se vad barnen gör i situationen, därefter ska 
man lyssna på barnen och ta reda på hur de har det tillsammans. Sedan ska man använda sig av en 
reflektionsdimension där man ska försöka förstå hur var och en av barnen tänker om det som sker och 
hur barnen känner när de gör som de gör. Den sista dimensionen är svår och kräver ibland att vi 
samtalar med barnen och diskuterar tillsammans med dem över det som har hänt. Vuxna kan hjälpa 
barn i sina sociala relationer genom att komma nära deras perspektiv, men även genom att ge dem ett 
positivt stöd. Det positiva stödet innefattar, enligt Öhman (2019), att bekräfta barnet genom att se och 
lära känna barnet och dela barnets upplevelse. Genom det stödet stärker vi barnens självkänsla. Öhman 
(2019) lyfter även upp språket som ett viktigt bekräftande redskap i det positiva stödet, om vuxna 
sätter ord på allt som sker så hjälps barnen att sätta ord på sina sociala interaktioner. 

Johansson (2011) utgår ifrån Merleau-Pontys teori om livsvärlden i sin studie utförd på förskolor där 
hon beskriver vuxnas och barns livsvärldar och möten mellan dem. Möjligheten att närma sig barns 
perspektiv, enligt Johansson (2011), innebär en förståelse av deras världar vilket innebär mer än bara 
möte, interaktion och orden som sägs mellan vuxna och barn. Gester, ansiktsuttryck och tonfall formar 
en helhet för att förstå barnens tankar och sätt att vara. Johansson (2011) menar dock att vi aldrig kan 
förstå andra fullt ut, då det alltid finns något hos det andra som vi inte kan få tillgång till (Merleau-
Ponty i Johansson, 2011). Johansson menar att pedagoger bör sträva efter att förstå barns perspektiv 
men att möjligheten till det är begränsat på grund av att kunskapen om barns agerande är både 
komplex och ofullständig. Som pedagog behöver man därför vara öppen för tvetydighet och 
komplexiteten i barnens sociala samspel och försöka se hela situationen där andra barn och de själva 
ingår (Johansson, 2011).  

I Johanssons (2011) studie har det framkommit tre olika barnsyner som pedagogerna betraktar barnen 
på förskolan med: barn som medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella. Närhet till barns 
perspektiv var mest synlig i barnsynen “barn som medmänniskor”. Där ser vuxna på barn som 
personer med intentioner, önskningar, förmågor och behov och visar stark strävan efter att ta hänsyn 
till barnen som individer. Dilemmat som uppstår för pedagogerna är deras förhållningssätt mellan det 
individuella och det gemensamma. Johnsson (2011) menar att det uppstår en svår balans när 
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pedagoger å ena sidan ska ta hänsyn till barnens egna behov och å andra sidan ska ta hänsyn till den 
gemensamma gruppen. I förhållningssättet “vuxna vet bättre” utgår pedagogerna från sitt eget synsätt 
om vad som de anser är bäst för barnen. I barnsynen “barn är irrationella” uppfattar pedagogerna barns 
strävande som irrationella och planlösa. I det här synsättet byggs det upp en uppsättning av antaganden 
om barn där barn definieras i negativa termer. Kommunikationen mellan pedagoger och barn är 
begränsad vilket leder till distansering och i sin tur även till utanförskap. Den här barnsynen är en 
direkt kontrast till barnsynen “barn som medmänniskor” där motsatsen till öppenhet för den andra 
ersätts av negativa förväntningar på den andra (Johansson, 2011). 

För att lyckas med sitt uppdrag som lärare, enligt Wedins (2007) avhandling, är det mest väsentligt att 
skapa förtroendefulla relationer med sina elever. Enligt Wedin (2007) är det lärarens bemötande där 
att vara trevlig och personlig mot sina elever en bra strategi för att etablera nära relationer. En särskilt 
framgångsrik strategi är att skapa en personlig jargong och använda humor, där lärarens humoristiska 
sida kan smitta av sig på eleverna. Dock är det av största vikt är att humorn kommer naturligt och är 
förenlig med lärarens personlighet. “Småprat” med eleverna är en annan framgångsrik strategi 
eftersom det är ett sätt att visa genuint intresse för eleverna som således förstärker relationen. Att vara 
lyhörd för elevers behov, att lyssna på eleverna, prioritera diskussioner och ta elevernas behov på 
allvar är andra framgångsrika strategier enligt Wedin (2007). 

I Dahlstedts (2018) artikel belyses bland annat vikten av att fritidshemspersonal bör finnas som 
närvarande, goda förebilder hos eleverna och fritidspersonalens potential till att hjälpa att utveckla 
goda relationer och inkludering på fritidshemmet. Fritidshemmet representeras som en arena med 
potential till att bidra till inkludering genom sin pedagogiska miljö som beskrivs som en 
relationsbyggande verksamhet. Utifrån den data som samlats in under Dahlstedts studie 
sammanställdes en samlad bild av hur pedagoger på fritidshemmet ser sig själva i sin yrkesroll; 
nämligen som förebilder. Vidare beskrivs en gemensam bild av hur fritidspersonalen beskriver att de 
ser sig själva och sina elever som en gemenskap som de ingår i tillsammans med eleverna som de 
strävar efter att vara en förebild för. På detta sätt arbetar de mot en inkluderande miljö där de hoppas 
att barnen hämtar inspiration efter detta förhållningssätt. Fritidspersonalen lyfter även att exkludering 
inte enbart behöver ses som något negativt utan att det bör ses som en resurs att kunna övervinna 
utanförskap och nå inkludering och således känna gemenskap (Dahlstedt, 2018). 

Sammanfattningsvis visar forskningen att sociala relationer mellan barn är komplicerade där 
utanförskap är vanligt förekommande. Utanförskap leder till att barn kan få problem med sin 
självkänsla, hos både barn som blir uteslutna men också de som utesluter. Forskning visar också att 
relationer mellan barn och vuxna skiljer sig åt. Studier visar även att vuxna besitter olika barnsyn, 
vilket kan skapa svårigheter för att förstå barns perspektiv. Att kunna leka med andra barn är det 
viktigaste enligt barnen själva. Forskning visar på att det mest väsentliga arbetssättet vuxna bör sträva 
efter för att komma nära barns perspektiv är att se, förstå och bekräfta barnen och hjälpa dem i deras 
lek. Att erbjuda fler konstruktiva strategier till barnen, att vara goda förebilder och att besitta ett 
positivt förhållningssätt är andra framgångsrika arbetsmetoder som nämns i forskningen. Dock 
uppmärksammas det att utanförskap inte enbart är negativt, utan det kan ses som en del av barns 
sociala arbetsprocess.  
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Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte med detta arbete är att genomföra en kvalitativ intervjustudie för att undersöka 
fritidshemspersonals syn på goda sociala relationer mellan elever och hur de anser att de arbetar med 
socialt utanförskap på fritidshemmet. 

Våra frågeställningar är följande: 
- Hur arbetar fritidshemspersonalen för att skapa goda relationer mellan elever? 
- Vad anser fritidshemspersonalen är orsaken till att elever hamnar i socialt utanförskap? 
- Hur säkerställer fritidshemspersonalen att eleverna känner sig inkluderade på fritidshemmet?  

Teoretiskt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv 
Det går att utgå ifrån en mängd olika teoretiska perspektiv när det kommer till sociala relationer. Ett 
återkommande tema vi upptäckt i vår studie gällande sociala relationer är dock att de fokuserar på 
samspel mellan individer och därför har vi valt att främst utgå ifrån det sociokulturella perspektivet 
där interaktion och kommunikation har en betydande roll (Vygotskij, 2001). Enligt Vygotskij (2001) 
som är ansedd som upphovsman till perspektivet är sociala relationer viktiga eftersom det är där 
lärandet sker. Några begrepp vi kommer redogöra för nedan är följande: proximal utvecklingszon, 
samspel, scaffolding, mediering, språkliga redskap, primär och sekundär socialisation, ett 
intersubjektivt rum och flerstämmighet. 

Samspel 
En social relation är en ständigt utvecklande process som utvecklas genom interaktion, 
kommunikation och imitation (Vygotskij, 2001). Perspektivet utgår ifrån samspel med andra 
människor i både praktiken och i kulturella sammanhang (Säljö, 2010). Samspel innebär att lärande 
sker när en person interagerar med omvärlden genom att verka i sociala sammanhang (Vygotskij, 
2001). En central del i det här perspektivet inom lärande och utveckling är kommunikation som 
Vygotskij (2001) menar sker i möte med andra när ett samtal äger rum och där de berörda personerna 
utbyter erfarenhet.  

Den närmaste utvecklingszonen / Proximala utvecklingszonen 
Enligt Vygotskij (2001) så har barn två utvecklingsstadier. Det första stadiet avser vad barnet klarar av 
på egen hand, den närmaste utvecklingszonen, och det andra stadiet, den proximala utvecklingszonen, 
är där barnet i behov av hjälp av någon annan person med mer kompetens inom det obehärskade 
området. Det är i den proximala utvecklingszonen som barnet prövar sin sociala roll, undersöker sina 
färdigheter och testar sin identitet och verklighetsuppfattning (Vygotskij, 2001). 

Scaffolding  
För att komma till nästa stadium behöver barnet stöd, scaffolding, från individer i sin omgivning för att 
kunna utvecklas eller för att kunna behärska kompetenser på egen hand, exempelvis social kompetens. 
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Medvetenhet från omgivningen om barnets närmaste utvecklingszon och stöttning från omgivning blir 
på det sättet viktig för barnets lärande och utveckling (Vygotskij, 2001). För oss blir begreppet 
scaffolding väsentligt då vi vill ta reda på hur fritidspedagoger stöttar sina elever i det sociala 
samspelet. En annan form av stöd som barn kan få är medierande resurser eller mediering som lärare 
kan använda sig av för att hjälpa sina elever att driva tänkandet vidare.  

Mediering 
Mediering kräver olika medierande redskap och dessa kan vara av olika karaktär: fysiska och 
intellektuella eller med andra ord språkliga redskap (Säljö, 2010). Medierande redskap skapar en helt 
ny typ av psykologisk aktivitet hos oss människor som skiljer oss från andra varelser (Vygotskij, 
2001). I komplexa situationer, som till exempel konflikter inom sociala relationer, kan de språkliga 
redskapen hjälpa barnen att reflektera kring vad de gör och kommunicera med andra (Säljö, 2010). De 
språkliga redskapen hjälper även till att urskilja situationer från olika perspektiv och med olika 
utgångspunkter. I en dialogisk process lär sig barnen att alla har sina egna åsikter och dessa behöver 
respekteras, vilket utvecklar en empatisk förmåga (Öhman, 2003). Begreppsliga termer som ingår i 
språk och kommunikation ger oss möjlighet att se andras olikheter och hjälper oss att ta ställning till 
dem. Med hjälp av språket kan vi distansera oss till världen, begreppsliggöra den, prova den och dela 
våra erfarenheter med andra (Säljö, 2010). I varje möte, samtal eller sammankomst ges barn möjlighet 
att lära sig någonting som kan vara till nytta vid senare tillfällen (Säljö, 2010). Enligt Vygotskij (2001) 
skapar inte barn sitt eget språk utan de tar till sig det språket som används i deras omgivning. I vår 
studie blir det för oss intressant att undersöka hur mediering sker mellan fritidspedagoger och barn 
som stöd i deras sociala relationer samt att studera vilka medierande redskap som pedagogerna 
uppmuntrar barnen till att använda för att skapa och upprätthålla relationer. 

Primär och sekundär socialisation 
Genom interaktion med andra människor får de språkliga verktygen mening och tillsammans med 
normer och traditioner förs de över till nästkommande generationer (Säljö, 2010), denna 
överföringsprocess kallas för socialisation i det sociokulturella perspektivet. Vygotskij (2001) skiljer 
på primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen kommer hemifrån och utgör 
barnets väsentligaste och mest fundamentala erfarenheter och kunskaper. Den sekundära 
socialisationen sker i skola, förskola och andra miljöer i samspel med personer som barnet inte har 
känslomässiga band till och som inte har tidigare kunskaper om barnet. På det sättet sker en överföring 
av barnets gamla upplevelser och erfarenheter till nya som barnet kan referera till (Säljö, 2010).  

Ett intersubjektivt rum 
Inom det sociokulturella perspektivet förklarar Hundeide (2006) utanförskap genom sin teori om ett 
intersubjektivt rum. Det beskrivs som ett rum som skapas och tolkas av dess aktörer där normer 
formas för hur man ska handla och tala och de som faller utanför normen riskerar att bli exluderade. 
Enligt Hundeide (2006) är en omsorgsperson, ofta en vuxen, viktig i barnets sociala relationer då 
denna omsorgsperson agerar som en förebild för barnet och som kan förmedla de sociala regler som 
finns inom ett intersubjektivt rum.  

Flerstämmighet 
Från ett sociokulturellt perspektiv beskriver Dysthe (1996) begreppet flerstämmighet. Dialog och 
språk intar en central plats i “det flerstämmiga klassrummet” och lärarens röst är bara en av många 
som hörs enligt Dysthe (1996). Barnen lär av varandra både skriftligt och muntligt, vilket skapar 
möjligheter för barnen till olika möten i olika sammanhang och leder till positiv utveckling av deras 
identitet. Genom flerstämmighet kan man då skapa en social arena för barnen och det kan utvidga 
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barnens perspektiv (Dysthe, 1996). 
 

Barndomssociologiskt perspektiv 
Inom det sociokulturella perspektivet finns det även socialpsykologiska begrepp som är förenliga med 
det barndomssociologiska perspektivet. Inom det sociokulturella perspektivet ses barn som 
kompetenta aktörer med egna kunskaper och erfarenheter (Hundeide, 2006). Vårt syfte är att ta reda på 
vad fritidshemspersonal anser är goda relationer mellan barnen och hur de arbetar med barnens 
relationer. Personalens bemötande, arbetssätt samt definitioner av vad som utgör en god relation 
varierar mellan personalen och beror på vilken barnsyn de har. För att kunna beskriva 
fritidshemspersonalens synsätt och för att förstå deras arbetssätt tog vi även hjälp av följande 
barndomssociologiska begrepp: barnperspektiv, barns perspektiv, barnsyn, human becomings och 
human beings, vilka vi redogör nedan. 

Barndomssociologin växte fram och etablerades med ambitionerna om att förbättra barns villkor och 
utgå ifrån barns perspektiv, där barn erkänns som aktiva samhällsmedborgare och kompetenta 
medkonstruktörer av sina egna liv (James, Jenks & Prout, 1998). Barndomssociologin betraktar 
således barn som beings (Halldén, 2003). Med det skedde frigörelse från gamla tvingande strukturer 
där barns röster sågs vara underordnade i familj och samhälle, till nya strukturer. I den nya strukturen 
förväntas barn att smälta in i olika institutionella sammanhang och kunna agera som delaktiga 
kompetenta samhällsaktörer med mer vuxenansvar redan i tidig ålder (Sommer, Pramling Samuelsson 
& Hundeide, 2011) 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
Aronsson (2012) förklarar skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv där barnperspektiv 
är hur vuxna ser på barn, barns villkor, handlingar och erfarenheter. Det kan förklaras som ett 
perspektiv som handlar om vad som anses vara bäst för barnet. Barns perspektiv representerar istället 
en syn på hur det egentligen är att vara barn, barns egna erfarenheter och uppfattningar av sin egen 
värld, där barnen själva är informanter. Vidare förklarar Aronsson (2012) att begreppet barns 
perspektiv handlar om rätten att göra sig hörd. Ljusberg (2013) menar att den rådande barnsynen 
påverkar vilket sätt vuxna definierar barn, vilket i sin tur leder till konsekvenser i bemötandet och 
omsorgen kring barnen.  

Human becomings och human beings 
Det bemötande och den omsorg som lärare ger barn beror på en skiftande barnsyn utifrån vilken de 
definierar barn (Ljusberg, 2013). I det barndomssociologiska perspektivet finns det två definitioner av 
barn: human becomings och human beings (Halldén, 2003). När vi ser barn som human beings ser vi 
dem som jämlika personer med förmågor till sina egna tankar, känslor och handlingar som 
självständiga individer i sin egen rätt och med egen barnkultur. När barn definieras som human 
becomings ses de som ofullkomliga personer med brister som ska åtgärdas under utveckling och 
socialisation där det är vuxna som tilldelas det ansvaret (Halldén, 2003).  

Vi menar att det för är fördelaktigt att använda oss av dessa två teoretiska perspektiv i vår studie för att 
vi å ena sidan vill se hur personalen stöttar eleverna i deras samspel men vi vill även synliggöra vilket 
barnperspektiv de samspelar med barnen utifrån. Vi anser att dessa två teoretiska perspektiv 
kompletterar varandra på ett sätt som gör vår analys mer utförlig. Vidare menar vi att dessa perspektiv 
kommer att hjälpa oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  
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Metod 

Val av metod 
Vi har valt att utgå ifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod och därefter har vi 
analyserat empirin genom en fenomenografisk analysmetod (Dahlgren & Johansson, 2015). Dahlgren 
och Johansson (2015) förklarar att man använder en fenomenografisk metodansats för att analysera 
empiri från enskilda individer där man riktar in sig på att beskriva och analysera människors 
uppfattningar om fenomen i dennes omgivning. Vidare skriver dom att man kan urskilja flera olika sätt 
att förstå företeelser med stor säkerhet genom att fråga ett antal människor kring deras uppfattning av 
saken i fråga, denna uppfattning ses kvalitativ. Ahrne och Svensson (2015) menar att en kvalitativ 
bearbetning är en tolkning som innebär närhet till studieobjektet under forskningsprocessen. Vidare 
skriver de att kvalitativa intervjuer skapar möjlighet att uppmärksamma variationer i människors 
berättelser om deras upplevelser, genom att ställa frågor ges det möjlighet att tolka hur den individen 
man intervjuar upplever sin verklighet. Ahrne och Svensson (2015) menar att det är fördelaktigt att 
använda sig av intervju som metod för att kunna dra slutsatser om personers upplevelser, åsikter och 
känslor. Eftersom vårt syfte med studien är att redogöra för fritidshemspersonalens uppfattningar om 
hur de skapar och upprätthåller goda relationer på fritidshemmet, hur de upplever goda relationer 
mellan barn och hur de arbetar med socialt utanförskap anser vi att intervju som metod passar bra för 
att besvara vår frågeställning. Vi ville ge utrymme att ställa följdfrågor på respondenternas svar, därför 
valde vi att ha en semistrukturerad intervjuguide. Enligt Bryman (2018) innebär semistrukturerade 
intervjuer att frågorna är konstruerade så att deltagarnas svar kan leda till att följande frågor i intervjun 
omformuleras och den som intervjuar kan även ställa följdfrågor. Vidare skriver Bryman (2018) att 
även ordningen på frågorna kan ändras så det passar samtalet bättre. Att använda sig utav 
semistrukturerade intervjufrågor menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan tillföra en bredare 
bild med fler dimensioner och nyanser än med standardiserade frågor. I semistrukturerade intervjuer 
ska frågorna vara öppna, alltså undvika ja och nej frågor, och utgå ifrån teman. Öppna 
semistrukturerade frågor kan, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), leda till att man skapar ett 
större förtroende eftersom man kan visa ett intresse på respondentens synpunkter och erfarenheter. 
Intervjuerna vi genomförde spelades in med diktafoner, något som Eriksson-Zetterquist (2015) menar 
är fördelaktigt eftersom den som intervjuar då kan fokusera på samtalet och respondenten och det är 
dessutom en säker metod för att säkerställa att man inte missar något väsentligt innehåll av det som 
sägs. En brist med att använda sig av en diktafon är att tekniken kan strula och att den som intervjuas 
känner att den inte törs tala lika frispråkigt eftersom allt denne säger spelas in (Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2015).  

Urval och avgränsningar 
Fritidshemmen som vi genomförde våra intervjuade på är belägna i socioekonomiskt starka områden i 
en större stad i Sverige. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är det viktigt att reflektera kring 
hur urvalet bland respondenterna man valt att använda sig av har gått till. Vidare skriver de att det är 
väsentligt att kunna motivera varför man valt personerna i fråga, gällande exempelvis kön, 
arbetslivserfarenhet och liknande. I urvalet i vår studie så var våra kriterier att respondenterna skulle 
vara verksamma inom fritidshemmet samt ha erfarenhet av barns sociala relationer. Vi har genomfört 
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elva intervjuer på två olika fritidshem med både utbildad och outbildad fritidshemspersonal som har 
olika mycket arbetslivserfarenhet inom fritidsverksamheten. Anledningen till att vi valde att intervjua 
både utbildad och outbildad fritidspersonal var för att få en nyanserad bild och för att återspegla hur 
verksamheten och bredden av personal ser ut i fritidshemmen idag. När anonymisering av 
intervjupersoner sker menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att det är fördelaktigt att ange 
andra typer av variabler kring personerna. De relevanta aspekterna av våra deltagare är att det råder en 
stor variation beträffande ålder, typ av utbildning och arbetslivserfarenhet. Eftersom vi inte valt att ta 
respondenternas kön i beaktande i vår analys så har vi valt att anonymisera detta. Gällande 
arbetslivserfarenhet så sträcker sig respondenternas antal år i yrket mellan sex månader till 18 år. 
Därtill har merparten erfarenhet av att arbeta på flera olika skolor. En stor variation i ålder visar sig 
också då respondenterna är mellan 18–65 år gamla. Fem av deltagarna arbetade i nuläget i 
förskoleklass, tre av deltagarna arbetade i årskurs två och tre deltagare arbetade i årskurs tre. Av alla 
respondenter var tre av dem barnskötare, tre förskollärare, två outbildade, två fritidspedagoger samt en 
grundlärare i fritidshem.  

Genomförande 
Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att kunna ta reda på 
fritidshemspersonalens uppfattning, erfarenheter och syn på hur de skapar och upprätthåller sociala 
relationer mellan barn på fritidshemmet. Vi har även tagit reda på hur de arbetar förebyggande mot 
socialt utanförskap. Enligt Ahrne & Svensson (2015) är det viktigt med förberedelse i form av 
förarbete och planering för att uppnå bäst resultat när det kommer till kvalitativa metoder. Vi började 
med att skapa en intervjuguide (se bilaga 1) som var öppen och semistrukturerad med cirka 20 frågor 
med utgångspunkt i vår frågeställning. Intervjuerna har haft tre olika generella teman som frågorna har 
ställts utifrån: erfarenhet/barngrupp, elevers goda sociala relationer samt socialt utanförskap. Därefter 
kontaktade vi olika skolor med en förfrågan om att ställa upp på intervjuer gällande sociala relationer 
och i samband med detta skickade vi även ut ett samtyckesformulär (se bilaga 2) som berörde innehåll 
och förutsättningar för intervjun. Efter upprättad kontakt med respondenterna bokade vi in tid och 
plats och skickade även ut frågorna till de intervjupersoner som ville ha de på förhand. Intervjuerna 
genomfördes på skolor på platser respondenterna själva valt ut, alla utan yttre störningar. Detta i 
enlighet med Ahrne & Svenssons (2015) rekommendationer om att den som blir intervjuad ska 
befinna sig på en lugn plats som personen i fråga känner sig bekväm på för att öka tillförlitligheten i 
innehållet. Vi valde att starta intervjuerna med att säkerställa att de tagit del av samtyckesformuläret 
och försäkra en extra gång att de ville bli intervjuade. Efter samtycke startade vi diktafonen och 
inledde initialt intervjun med enklare frågor gällande respondentens eventuella utbildning, 
yrkeserfarenhet och hur barngruppen i fråga ser ut. Därefter gick vi vidare med mer reflekterande 
frågor rörande elevers goda sociala relationer samt socialt utanförskap. Intervjuerna pågick mellan 20–
45 minuter.  

Databearbetning och analysmetod 
Den data som samlats in har analyserats genom en fenomenografisk analysmetod (Dahlgren & 
Johansson, 2015). Vi valde att spela in våra intervjuer med en diktafon för att säkerställa att vi inte 
missade något viktigt som sades samt för att kunna fokusera på intervjun i sig och för att kunna ställa 
följdfrågor på respondenternas svar. Vi har transkriberat innehållet ordagrant, därför kommer 
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grammatiska avvikelser så som talspråk att redovisas i resultatet. Den fenomenografiska 
analysmodellen vi har utgått ifrån innefattar sju olika steg som enligt Dahlgren och Johansson (2015) 
leder till att materialet analyseras, identifieras och redogörs för i olika teman och upprepande mönster. 
Efter transkriberingen startade vi i det första steget med att bekanta oss med materialet grundligt 
genom att skriva ut och läsa igenom dem ett flertal gånger. Nästa steg, kondensation, var att granska 
det empiriska materialet med en teoretisk blick utifrån det sociokulturella och barndomssociologiska 
perspektivet för att identifiera signifikanta uttalanden som uppenbarats. Nästa steg, jämförelse, 
genomfördes initialt enskilt för att sedan identifiera vilka likheter och skillnader vi fann i materialet. I 
grupperingsfasen sammanförde vi våra anteckningar, tankar och idéer som kommit upp och därefter 
skapade vi teman som vi sorterade och kodade med olika färger för att skapa ordning i vårt material. 
Därefter sammanfattades dessa olika teman utifrån deltagarnas svar för att sedan genomgå 
artikuleringsfasen där vi synliggjorde liknande mönster och återkommande svar i form av 
huvudsakligt innehåll. Därpå namngav vi olika teman med syfte att besvara våra frågeställningar och 
syftet och lyfte ut excerpt som stärkte vår analys. Initialt hade vi flera olika teman som vi sedan vridit 
och vänt på för att slutligen få fram tre olika teman med tillhörande underkategorier som skulle 
besvara våra frågeställningar, detta benämns enligt Dahlgren och Johansson (2015) som den 
kontrastiva fasen. De tre teman som uppstod var goda sociala relationer, orsaker till socialt 
utanförskap samt inkluderande arbetsmetoder. 

Forskningsetiska överväganden  
I vår studie har vi valt att utgå ifrån de riktlinjer och råd som Vetenskapsrådet (2017) hänvisar till för 
alla som bedriver forskning för att skydda deltagarnas integritet. Brunsson (2001) skriver om fyra 
olika etiska riktlinjer som man som forskare bör utgå ifrån vilka är nyttjandekravet, samtyckeskravet, 
informationskravet samt konfidentialitetskravet. Vi har underrättat samtliga respondenter som vi har 
intervjuat om de etiska principerna för vår studie. I enlighet med informationskravet och 
samtyckeskravet så har respondenterna fått tagit del av ett samtyckesformulär som förklarar studiens 
syfte där dem även delger sin anonyma medverkan. Respondenterna har även blivit informerade om 
konfidentialitetskravet, alltså att vi har tystnadsplikt och i enlighet med nyttjandekravet så talade vi om 
att den datan vi samlar in endast kommer att användas i vår studie för att sedan raderas efter att 
uppsatsen blivit godkänd. Personerna vi intervjuade hade även vetskap om att de kunde avbryta sin 
medverkan när de behagade samt att vi skyddade deras identitet genom att inte skriva ner deras namn i 
vår transkribering i enlighet med Vetenskapsrådets forskningssed (2017). Vi valde att anonymisera 
och namnge de olika respondenterna som Pedagog 1 - Pedagog 11 i analysen i enighet med 
konfidentialitetskravet.  

Studiens kvalitet 
En brist vi kan se med vår studie är att den inte representerar en tillräckligt stor bredd i form av 
socioekonomiska skillnader på skolorna vi intervjuat på. Vi ser även en avsaknad i att vi endast 
genomfört våra intervjuer på två olika skolor där elevunderlaget kan ses snarlik, undersökningens 
urval kan således ha lett till att resultatet i vår analys inte kan generaliseras i större utsträckning.   
En annan brist vi uppmärksammat i vår studie är att vi endast utgått ifrån intervju som metod. Enligt 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) så kan intervju som metod ses bristfällig då det ger en 
begränsad bild av det man undersöker, för att skapa en bredare bild bör man komplettera med fler 
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metoder. En brist i vår analys är att den endast återspeglar fritidshemspersonals syn på hur dom 
arbetar, det säger ingenting om hur de faktiskt arbetar i verkligheten. Enligt Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015) går det inte ta för givet att människor gör som man säger. För att skapa en mer 
tillförlitlig studie hade det varit intressant att även observera verksamheten och fritidshemspersonalens 
arbetsmetoder för att synliggöra hur de arbetar och bemöter eleverna. I nuläget utgår vår intervju från 
fritidspersonalens syn på barn, alltså utifrån barnperspektiv. För att kunna fördjupa och bredda vår syn 
så skulle vi kunna intervjua barn och på så vis tillämpa barns perspektiv.  

Vår studie utgår, som tidigare nämnts, ifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod.  
De personer vi har intervjuat representerar olika arbetslivserfarenhet och yrkestitlar, något vi menar 
tillför en bredd i vår analys som skapar goda förutsättningar för att besvara vår frågeställning.  
Vi anser att denna bredd på olika arbetstitlar och varierande arbetslivserfarenhet hos respondenterna 
också återspeglar verkligheten i form av att det oftast ser ut så på fritidshem då det idag råder brist på 
utbildad personal, således kommer vi få fram en mer rättvis bild av rådande syn på sociala relationer 
från fritidshemspersonal i vår analys. Vi genomförde elva stycken intervjuer, dock menar Ahrne och 
Svensson (2015) att det inte är mängden data som ger en tillförlitlig analys utan variationen och 
innebörden, därav valde vi att intervjua respondenter med olika arbetstitlar för att öka tillförlitligheten.  
För oss var det väsentligt att synliggöra så många olika perspektiv som möjligt under en begränsad tid, 
enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är det fördelaktigt att använda sig av intervju som metod 
just eftersom man på kort tid kan få ta del av olika personers reflektioner och synvinklar. I vår empiri 
sökte vi efter upprepande mönster och intressanta svar, vidare skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) att intervju som metod är bra då man vill kunna gå fram och tillbaka i analys och intervju för 
att identifiera teman och för att kunna rikta in sig på saker som upplevts särskilt intressant.  

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för resultaten som framkommit i vår studie och detta tolkas i 
relation till centrala begrepp av våra teoretiska utgångspunkter. Resultatet för den insamlade empirin 
kommer presenteras under tre teman: goda sociala relationer, orsaker till socialt utanförskap samt 
inkluderande arbetsmetoder. Under inkluderande arbetsmetoder finns det även tillhörande 
underkategorier: fria och styrda aktiviteter, värdegrundsarbete, “alla får vara med” som metod samt 
“se, lyssna och bekräfta” som metod. Viktiga excerpt har valts ut för att belysa vilka svar som 
representerar en generell bild av fritidshemspersonalens syn. De elva respondenterna i studien 
benämns som pedagog 1–11. 

Goda sociala relationer 
För att kunna få svar på frågan hur fritidshemspersonalen arbetar för att skapa goda sociala relationer 
mellan eleverna ville vi först ta reda på vad de anser att en “god relation” består av. Därför ställde vi 
frågan “Vad tycker du är en god social relation mellan barnen?” och fick många likartade svar. De 
flesta respondenter var eniga om att kommunikation är en viktig förmåga att besitta för att upprätthålla 
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goda relationer. Att lyssna och förstå var också vanligt förekommande begrepp som en del av 
kommunikationen mellan eleverna. 

Pedagog 6: Dom som kan prata för sig går det ju lättare för, att man kan berätta att “jag blir arg när 
du säger så” [...] eller att man ska börja med en lek och att man då berättar hur leken ska gå till. [...] 
Man måste kunna uttrycka det man tänker. 
 
Pedagog 7: [...] hur dom tilltalar varandra [...] att dom törs säga ifrån när dom tycker att nåt är fel. 
 
Pedagog 3: [...] lyssna på varandra och förstå vad ett nej betyder [...] 
 
Pedagog 2: Man måste lyssna på varandra och prata, det tycker jag är en god relation [...] 

För att skapa en god relation anser respondenterna att man bör besitta förmågan att kommunicera, där 
kommunikation och språk ses som ett verktyg som kan hjälpa elever att förklara, uttrycka känslor, 
sätta gränser och att kunna säga ifrån. En god kommunikation innefattar inte bara språkliga färdigheter 
enligt respondenterna utan även emotionella aspekter där eleverna skapar förståelse för andras känslor 
och behov. Därmed verkar språket ha en central utgångspunkt som hjälper elever i relationsskapande 
processer vilket också är i enlighet med det sociokulturella perspektivet som anser att språk har en 
betydande roll i samspel och relationsskapande processer (Vygotskij, 2001). Vidare menar Vygotskij 
(2001) att relationer utvecklas genom interaktion och kommunikation med andra. Språket hjälper 
elever att dela sina erfarenheter med andra (Säljö, 2010) och på så vis menar Öhman (2003) att 
eleverna kan se situationer från olika perspektiv som kan leda till att barns empatiska förmåga 
utvecklas. När respondenterna resonerar om att lyssna, förstå och kommunicera är viktigt för goda 
relationer tolkar vi det som att de menar “flerstämmighet” där språk och dialog är centrala begrepp, 
vilka är viktiga aspekter enligt Dysthe (1996). I “det flerstämmiga klassrummet” lär barn av varandra 
muntligt vilket hjälper dem att förstå andras perspektiv och utvecklar deras identitet (Dysthe, 1996). 
Pedagogerna anser att det är viktigt att eleverna skapar en egen förståelse och att de besitter kunskaper 
om att sätta egna gränser, eftersom dom anser att dem har förmågan att se till sina egna behov så tolkar 
vi det som att de ser på eleverna som human beings enligt det barndomssociologiska perspektivet 
(Halldén, 2003).  

Orsaker till socialt utanförskap 
De flesta respondenter är eniga kring att missförstånd ligger till grund för det sociala utanförskapet, då 
det uppstått brist i kommunikationen mellan eleverna. Detta illustreras av kommande excerpt: 

Pedagog 10: [...] att det går åt varsitt håll. Den ena tar den andres parti och den andra tar den andre 
parti, men egentligen är det kanske missförstånd. 
 
Pedagog 3: [...] missförstånden blir för stora ibland, kanske för att dom inte har pratat med en lärare 
direkt, det kan vara på grund av lite allt möjligt. [...] Det kan dels baseras på missförstånd att man inte 
får vara med och att man då kan känna sig utanför.  
 
Pedagog 6: Jag frågar ofta “innan ni börjar leka leken bestämde ni då hur den skulle gå till”? och 
oftast har dom inte gjort det eller så kan det vara barn som har skaffat sig en uppfattning om hur det 
ska vara, men det vet inte dom andra om.  

Det råder svårigheter och utmaningar hos eleverna gällande missförstånd som leder till att deras 
sociala relationer blir lidande och enligt respondenterna behöver dem oftast stöd för att kunna reda ut 
detta. Missförstånden beror många gånger på att eleverna är otydliga med sina intentioner och att de 
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inte förstår andras perspektiv. Ovan nämner pedagog 6 att missförstånd kan bero på att en elev 
upprättat “lekregler” och om ett annat barn inte förhåller sig efter dessa regler så kan det leda till ett 
missförstånd. Det som pedagog 6 menar tolkar vi som “ett intersubjektivt rum” där vissa normer råder 
och bör förhållas till. Om man inte upprätthåller sig efter dessa normer så kan det enligt Hundeide 
(2016) skapas ett utanförskap. Pedagog 3 menar att det är lärares uppdrag att lösa missförstånd, vilket 
är i enlighet med Hundeide (2016) som menar att det är pedagogernas ansvar att förmedla de sociala 
reglerna som finns inom det intersubjektiva rummet. En annan orsak som skapar socialt utanförskap, 
som de flesta pedagoger är eniga gällande, är att det råder brist på personal. För lite personal kan leda 
till att den personalen som finns har inte tillräckligt med tid för att fånga upp elever som hamnat i ett 
socialt utanförskap.  

Pedagog 9: Det är att vi är för lite personal och för lite pedagoger [...] Hade vi varit mer pedagoger 
och haft mindre grupper så hade det blivit bättre [...] Men nu när det är så stora grupper så räcker man 
inte till, man hinner inte. 
 
Pedagog 10: Det är frånvarande vuxna, punkt. Det är upp till oss att se till att eleverna inkluderar 
varandra i lekar och att vi lär dem vad som är rätt och fel inom sociala relationer [...] Det är viktigt 
med närvarande vuxna, för finns det inte närvarande vuxna då blir det ”hej kom och hjälp mig” 

I excerpterna ovan kan vi se att respondenterna nämner frånvarande vuxna på grund av tidsbrist som 
en orsak till att elever hamnar i utanförskap. Respondenterna nämner även att det är pedagogens 
uppgift att se till att eleverna känner sig inkluderade och att det är vuxnas jobb att lära dem vad som är 
rätt och fel inom sociala relationer. Det tolkar vi utifrån det barndomssociologiska perspektivet som att 
barn här ses som human becomings, som ofullkomliga individer med brister och som behöver 
vägledning från vuxna i sin socialisation (Halldén, 2003). Pedagogerna har ett synsätt att eleverna inte 
klarar sig utan vuxnas närvaro där vuxna vägleder dem gällande normer och värdegrund.  

Inkluderande arbetsmetoder  

Fria och styrda aktiviteter 

Det vanligaste arbetssättet respondenterna använder sig av för att utveckla elevers relationer är att 
erbjuda fria och styrda aktiviteter. De flesta pedagogerna tyckte att nackdelen med de fria aktiviteterna 
är att eleverna ofta väljer samma aktiviteter som sina närmaste kompisar. Pedagogerna försöker därför 
att styra eleverna till att välja aktiviteter som deras närmaste kompisar inte valt för att skapa 
möjligheter för eleverna att finna nya vänskaper.  

Pedagog 4: [...] försöker få elever välja andra aktiviteter som inte är kompisens val. [...] de flesta av 
oss stannar kvar vid det som det redan känner till även fast det inte är så bra, så vet man ändå vad 
man har. Så håller man sig till det då. 
 
Pedagog 11: [...] de får möjlighet i den fria leken att samspela och då väljer de vilka relationer de vill 
ha. Sen har vi olika aktiviteter och utifrån barnens intressen väljer de då den aktiviteten och då är det 
inte alltid samma barn som de interagerar med. Vi försöker också stärka barnen i deras val att inte 
välja aktiviteter utifrån vad andra väljer, vad deras kompisar väljer. Utan de stärks genom att välja 
aktiviteter som de själva tycker om och därigenom utvecklar nya relationer med andra barn som dem 
kanske inte väljer i den fria leken. 

Respondenterna verkar anse att det är mest fördelaktigt att använda sig av styrda aktiviteter för att 
utveckla elevernas sociala kompetens. När de styrda aktiviteterna erbjuds tolkar vi det som att det görs 
utifrån ett barnperspektiv eftersom pedagogerna fokuserar mer på vad de själva anser att eleverna 
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behöver, snarare än vad eleverna själva vill. Enligt respondenterna föredrar eleverna själva att hellre 
stanna kvar i gamla relationer och således väljer samma aktiviteter som sina närmaste kompisar, vilket 
kan tolkas som barns eget perspektiv. Sammanfattningsvis fokuserar pedagogerna på vilka aktiviteter 
som eleverna ska välja för att utveckla deras relationer med varandra medan eleverna själva fokuserar 
på med vem aktiviteten sker tillsammans med. När Pedagog 11 säger att de “försöker stärka barnen i 
deras val av aktiviteter” tolkar vi det som scaffolding, eftersom de stöttar elever som hellre vill stanna 
kvar i en bekvämlighetszon, sin närmaste utvecklingszon, till den proximala utvecklingszonen. Enligt 
Pedagog 4 är anledningen till varför vissa elever väljer att stanna kvar i sin närmaste zon att för att 
eleverna då är bekanta med vilka de har omkring sig som en trygghetsgaranti. Vidare menar dock 
Pedagog 4 att det inte alltid är bra för elever att stanna i de närmaste trygga relationerna, vilket 
överensstämmer med Vygotskijs (2001) synsätt som menar att man får möjlighet att utveckla sin 
sociala roll och testa sin identitet i den proximala utvecklingszonen, vilket i detta fall kan ske om 
eleverna deltar i aktiviteter med mindre närstående elever. 

Värdegrundsarbete 

Utifrån våra intervjuer har vi sett att värdegrundsarbete utgör en viktig arbetsmetod i det förebyggande 
arbetet mot socialt utanförskap. Samtliga respondenter nämner att de arbetar med värdegrund hela 
tiden för att skapa goda sociala relationer och förebygga socialt utanförskap genom att till exempel 
prata om hur man är en bra kompis, diskutera respekt, moral och hur man beter sig mot andra. 

Pedagog 6:  [...] värdegrund är ju att det är inbakat i det man gör. [...] Om man sitter och bygger och 
den ena ja börjar förstöra då pratar man ju om varför man inte gör så osv och om man själv skulle bli 
ledsen.  
 
Pedagog 10: [...] det är ju ett ständigt arbete, vi jobbar ju med det varje dag egentligen. Det är inte så 
att vi kör det vissa dagar det är ju hela tiden tänker man ju det när man arbetar.  [...]  
 
Pedagog 11: Vi arbetar ju varje dag genom att vi alltid pratar. Vi pratar under lektionen om arbetsro, 
vi pratar hur vi ska visa respekt mot varandra, mot saker. Vi talar hela tiden om “när vi går ut nu, så 
tar vi hand om varandra i korridoren, när vi hänger kläder”. [...] På något sätt genomsyrar det 
verksamheten. [...] Jag tänker att rasterna är ju liksom en sådan sak då, som har också med 
värdegrund att göra. Man tar hand om varandra, man se till alla får vara med.  [...]  

Samtliga respondenter ger exempel på att värdegrundsarbetet sker genom språket som redskap och att 
det sker kontinuerligt. Detta tolkar vi som ett medierande redskap eftersom det upprätthålls en ständig 
dialog med barnen kring allt som sker (Säljö, 2010). Pedagogerna nämner att de samtalar kring hur 
man är en bra kompis, om vett och etikett och kring regler och normer, detta ser vi som en sekundär 
socialisation eftersom elevernas tidigare erfarenheter överförs till nya kunskaper, i det här fallet i form 
av värdegrundens normer (Säljö, 2010). Enligt Säljö (2010) så sker en sekundär socialisation oftast i 
skolan. I följande excerpt nämns det att värdegrundsarbetet på fritidshem har förändrats med tiden och 
att pedagoger efterlyser mer och tydligare värdegrundsarbete.  

Pedagog 3: Just nu har det blivit väldigt lite värdegrund [...] Jag skulle vilja jobba mer med 
värdegrund men det gäller att få in det också. 
 
Pedagog 4: Vi har haft värdegrundsamlingar mer tidigare, det har vi fortfarande men det är inte 
samma tyngd längre. Jag saknar det. [...] Det sägs att det är mer prestation nuförtiden, de senaste åren 
har prestation blivit viktigare än relation. Eleverna ska prestera, [...] alltså dem mjuka värdena är 
kanske inte av mycket vikt under skoltiden. Såna saker som värdegrundssamlingar, [...] men kanske 
blir lärarna stressade då, deras tid har blivit pressad och hinner inte göra det på samma sätt som 
tidigare, för att eleverna ska prestera. De ska ha ett visst mått på undervisningen, då kommer de här 
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mjuka värdena komma längre ner på skalan i rangordning. 
 
Pedagog 11: [...] vi behöver varandra och vi kan ta hjälp av varandra och där kommer lite den 
kollektiva känslan in som jag är lite dinosaurieaktig med. Med det menar jag att ibland känner jag har 
stark tro på det här individ kontra kollektiv. Ibland tänker jag att jag kanske är som en dinosaurie, det 
kanske är på väg att dö ut. Jag kanske känner att jag kanske inte hänger med i utvecklingen och jag 
ställer mig emot den utvecklingen också på något sätt då. För att för mig är det viktigt. Det är det här 
arena barnen har, att umgås och utvecklas. Och jag tycker att vi ska ta vara på den arenan [...]  

Pedagogerna menar att värdegrundsarbetet har försämrats genom åren och att de saknar och efterfrågar 
att arbeta mer med värdegrund. Orsaken till vad förändringarna beror på är brist på tid men även andra 
prioriteringar hos lärarna. Prioriteringarna innefattar elevernas individuella prestationer snarare än 
gemensamma relationer, enligt respondenterna. De menar att det har utvecklats en strävan om 
prestation framför relation som de motsätter sig till. De menar att det är viktigt att behålla utveckling i 
samspel med andra. En anledning till den utvecklingen som går mot det individualistiska menar 
pedagogerna beror på att man sparar tid till andra prioriteringar. Pedagog 11 har uppmärksammat en 
förändring i skolan som strävar mot en individuell prestation och motsätter sig till detta och kallar sig 
själv därför för “dinosaurieaktig”. Hon menar att det är viktigt att ta vara på den kollektiva arenan där 
eleverna kan umgås och utveckla sina relationer vilket är i enlighet med det sociokulturella 
perspektivet som menar att samspel uppstår när individer möts och erfarenheter utbyts och således 
sker ett lärande. Utifrån detta synsätt kan man se det som att det individuella förhållningssättet har en 
negativ påverkan på lärandet.  

“Alla får vara med” som metod 

När elever känner sig exkluderade från en lek brukar samtliga respondenter använda sig av en regel 
som innefattar att “alla får vara med” i alla lekar som ett arbetssätt för att motverka socialt 
utanförskap. Detta ses som en självklar regel som alla elever bör förhålla sig till: 

Pedagog 7: Oftast så finns det inget som heter “ingen får vara med” och det vet de mycket väl. Om vi 
pedagoger kommer och säger till så vet de mycket väl vad som gäller.  

I excerpten ovan ser vi att pedagogen anser att alla elever får vara med i alla lekar. I den regeln 
synliggörs en form av styrning där pedagogerna har ett barnperspektiv där de har ett övergripande mål, 
som pedagogerna har bestämt, att alla elever ska få vara med för att känna sig inkluderade. Denna 
styrning av barngruppen kan ses som att eleverna inte är kompetenta utan behöver styrning i form av 
gemensamma regler, eleverna ses utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv som becomings 
(Halldén, 2003). Dock försöker några av pedagogerna att uppmuntra eleverna att fråga själva om de 
får vara med i leken samtidigt som de förstnämnda finns med i bakgrunden för att stötta upp och 
påminna alla om regeln att “alla ska få vara med” om det behövs. 

Pedagog 1:  [...] pratar med alla inblandade “varför får inte han vara med”? [...] låter barnen lösa 
saker själva, ibland i bakgrunden ifall om barnet får ett nej, då frågar jag barnen “hur är det att vara 
en schysst kompis”? [...] 

Pedagogen beskriver att de pratar kring gemensamma regler som finns och stöttar eleverna med hjälp 
av språkliga medierande redskap (Säljö, 2010). Pedagogen nämner även att eleverna själva får vara 
med och lösa situationen ibland. När eleverna klarar sig på egen hand kan man genom det 
sociokulturella perspektivet se det som att dem befinner sig i den proximala utvecklingszonen 
(Vygotskij, 2001). I följande empiri kan vi dock se att inte alla pedagoger vill utsätta barn för risken 
att få ett nej när barnen vill delta i en lek, utan dem erbjuds andra strategier. Detta ser vi ett exempel 
på nedan: 
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Pedagog 11: [...] så försöker jag lära barnen att man inte ska behöva fråga om man får vara med, utan 
man ska kunna komma och säga: hej, vad gör ni nu? För man ska inte behöva bli utsatt för att få ett 
nej. 

Pedagogen ovan menar att det är viktigt att ge elever strategier i form av språkliga redskap som kan 
leda till att de inte riskerar att hamna utanför i en lek. Frågan om man får vara med är en sluten fråga 
som bara kan leda till ett ja eller nej, genom att ställa en mer öppen fråga menar pedagogen kan leda 
till att fler elever tillåts vara med i lekar. Vi anser att pedagogen ser eleverna som human beings, som 
kompetenta aktörer och kan hantera situationen själva bara de ges tillräckligt med språkliga redskap 
som verktyg, vilket är förenligt med det barndomssociologiska perspektivet (Halldén, 2003). 

Svårigheter med arbetsmetoder 

Många pedagoger beskriver att det kan vara svårt att hjälpa elever som inte får vara med i andras lekar 
och finna orsaken till varför problemet har uppstått. Följande excerpt är ett exempel på det: 

Pedagog 11: försöker luska ut vad är det som gör att barnet inte deltar, det är svårt för barnet kan säga 
att det inte vill leka egentligen. [...]  

I excerpten ovan kan vi se att pedagog 11 försöker sätta sig in i barnets perspektiv, men har 
svårigheter med det. I komplexa situationer kan de språkliga redskapen hjälpa barn att hitta lösning på 
problemet enligt Säljö (2010). Ovan kan vi se varför pedagogen har svårigheter, information 
framkommer om att språkliga redskap existerar, men dessa är inte alltid är sanningsenliga vilket 
kräver att de språkliga redskapen som används behöver omtolkas. Utifrån det går det att tolka att 
sociala relationer är komplicerade och att det kan vara svårt för pedagoger att hitta rätt arbetsmetoder 
för att tolka det som sägs. När pedagog 11 försöker ta reda på anledningen till varför elever inte deltar 
i lekar kan vi utläsa det som att pedagogen försöker kartlägga eleven och identifiera vilken zon eleven 
i fråga befinner sig i. Enligt det sociokulturella perspektivet befinner sig eleven i excerpten ovan i sin 
närmaste utvecklingszon och kan behöva ha hjälp av en person med mer kompetens för att ta sig till 
nästa utvecklingszon. Pedagogen försöker använda sig av scaffolding genom att stötta eleven till den 
proximala utvecklingszonen men vet inte vilka strategier som ska användas. Flera pedagoger beskriver 
också en svår balans i sitt arbete på fritidshemmet där de å ena sidan försöker vara den som bestämmer 
över barnen och sätter upp regler och å andra sidan försöker vara “en kompis” med eleven. Detta 
synliggörs i följande excerpt: 

Pedagog 7:  [...] man ska hitta balansen mellan kompis och lärare. 
 
Pedagog 6: [...] Det är det svåra, vi ska inte vara polis men vi ska inte heller vara kompis med barnen, 
vi måste vara mittemellan. Om man är en polis så anförtror sig inte barnen utan man ska ha hjärta att 
ta sig ann och lyssna och se barnen. 

Pedagog 6 beskriver två olika roller som en lärare kan ta på sig: en polisroll och en kompisroll. 
Polisrollen definierar pedagogen som en roll som elever har svårt att anförtro sig till men även 
kompisrollen är pedagogen kritisk mot. Båda pedagogerna menar att det krävs ett arbetssätt som är 
varken polis eller kompis, utan att man som lärare behöver hitta balans mellan dem. Pedagog 6 
beskriver ett arbetssätt där “man ska ha hjärta att ta sig ann och lyssna och se barnen” vilket vi 
beskriver mer under nästa rubrik. 
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“Se, lyssna och bekräfta” som metod 

Att se och bekräfta elever är en arbetsmetod som respondenterna anser är mest framgångsrik. “Att se 
barnet” är också det mest förekommande begreppet i intervjuerna där samtliga respondenter pratar om 
att dem strävar efter att se och bekräfta eleverna i verksamheten:  

Pedagog 6: Få barnen känna sig sedda och bekräftade [...] kunna se eleverna, se vad som försiggår 
och läsa elevernas kroppsspråk. 
 
Pedagog 8: Lyssna på barnen så att dem känner att någon har lyssnat på dem och förstår dem och inte 
bara går vidare. Göra mer djupdykningar och finnas till hands. 
 
Pedagog 11: [...] Att se de sociala relationerna, se så ingen halkar utanför, se att det inte blir bråk [...] 
se vad försiggår mellan barnen, läser av barnens kroppsspråk [...] man kan läsa av kommentarer som 
kommer [...] man kan se på långt håll hur det ser ut. Även när man inte hör vad dem säger så kan man 
se på deras kroppar ibland. de kanske slänger med håret eller hur de står, hur de tittar, att man är 
lyhörd för sådana signaler. 

Respondenterna beskriver att de tycker det är viktigt att se, förstå och läsa av barnen genom att 
observera kontexten, läsa av elevernas kroppsspråk och lyssna. Detta ser vi som en arbetsmetod där de 
observerar, lyssnar på och bekräftar barnen. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv anses det vara 
eftersträvansvärt att se och bekräfta barn (Aronsson, 2012), vilket kan ses som ett arbetssätt som utgår 
från barns perspektiv. Ett arbetssätt där man försöker närma sig elevers perspektiv kan leda till att det 
skapas en förståelse för eleven menar det barndomssociologiska perspektivet (Aronsson, 2012). Om 
pedagoger skapar sig en förståelse för barnets perspektiv kan det i sin tur leda till att pedagogerna kan 
se vilka behov eleverna har för att kunna utveckla sina färdigheter och sin identitet, således kan 
pedagogen stötta eleverna till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). Respondenterna har 
även diskuterat att alla elever är olika och har olika behov och därför blir ett individanpassat arbetssätt 
synlig i följande excerpt: 

Pedagog 3: Jag hanterar alla individuellt för att alla är olika, förklarar för barn från andras perspektiv 
[...] Jag anpassar mig efter eleverna och det är en metod som jag känner funkar [...] 
 
Pedagog 10: En viktig kompetens är att man är flexibel som lärare, alla har olika sätt och det funkar 
inte med ett sätt för alla, man ska anpassa sig och känna efter vad gruppen behöver och ha lite 
fingertoppskänsla. 

I ovanstående excerpt har vi uppmärksammat att respondenterna tycker det är viktigt att anpassa sitt 
arbetssätt efter individen i fråga eftersom alla är olika och behöver individuell anpassning med olika 
strategier. Vidare säger pedagog 3 att det är viktigt att även uppmärksamma och lyfta andras 
perspektiv. Många respondenter tycker det är viktigt att anpassa sig efter eleverna i sitt arbetssätt 
genom att försöka se vad eleverna behöver, de nämner även att man bör vara flexibel för att bemöta 
eleverna. Vi ser en reflekterande syn där pedagogerna försöker sätta sig in i eleverna och elevgruppens 
behov, de strävar då efter barns perspektiv. Genom detta arbetssätt ser man eleverna som egna 
individer med egna känslor och att de själva besitter insikter om vad de behöver, genom det 
barndomssociologiska perspektivet ser pedagogerna då eleverna som beings (Aronsson, 2012). Denna 
stöttande individanpassning kan även ses som scaffolding eftersom pedagogerna stöttar eleverna i det 
sociala samspelet utifrån elevernas nivå och tar deras behov i beaktande (Vygotskij, 2001).   
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Diskussion  
I detta avsnitt presenteras vårt resultat med utgångspunkt i det sociokulturella och 
barndomssociologiska perspektivet samt tidigare forskning. Vi kommer presentera tre olika kategorier 
som utgår från våra frågeställningar där vi avser besvara vårt syfte. Syftet med studien är att undersöka 
hur fritidshemspersonalen ser på goda sociala relationer mellan barnen, hur de arbetar med socialt 
utanförskap samt deras inkluderande arbetsmetoder. Första delen behandlar fritidshemspersonalens 
syn på goda sociala relationer mellan barnen, andra delen syftar till att redogöra för orsaker till varför 
socialt utanförskap uppstår. Slutligen kommer vi i den tredje delen att diskutera 
fritidshemspersonalens inkluderande arbetsmetoder. Diskussionsavsnittet avslutas genom att avhandla 
studiens betydelse för praktiken och professionen, dess slutsatser samt förslag på vidare forskning. 
 

Goda sociala relationer 
Respondenterna anser att språk och kommunikation mellan barn är viktigt för att kunna skapa goda 
sociala relationer, vilket är förenligt med Vygotskijs (2001) synsätt om språkets betydande roll i en 
relation. Även Knutsdotter Olofsson (2003) menar att kommunikation är en av byggstenarna i en lek, 
vilken barnen använder för att skapa gemenskaper med varandra (Falkner & Ludvigsson, 2012) och 
där barnen ska kunna komma överens om lekregler. Förutom förmågan att kunna kommunicera har 
även andra kommunikativa förmågor lyfts fram i vår analys, som att lyssna och förstå. Dessa förmågor 
ingår i vad Knutsdotter Olofsson (2003) kallar för “ömsesidighets-regeln” som en ytterligare viktig 
grundsten i en lek, där att kunna lyssna och förstå beskrivs som ömsesidig respekt. Johanssons (2011) 
forskning stärker detta synsätt där hon i sin teori om livsvärlden påstår att det inte räcker att skapa en 
förståelse genom endast orden som sägs i en interaktion. Hon menar att det även krävs gester, tonfall 
och ansiktsuttryck för att forma en helhet som således skapar en djupare förståelse (Johansson, 2011). 
Aspelin (2010) instämmer med detta i sin beskrivning av hur samklang behövs för att en god relation 
ska uppstå. Författaren menar att samklang sker när individer kan avläsa både verbala och icke-verbala 
uttryck i en kommunikation (Aspelin, 2010). Aspelin (2010) menar att respekt och ömsesidighet måste 
ingå i en kommunikation, vilka också är några av de förmågor som ingår i definitionen av goda sociala 
relationer i Dahls (2014) studie. Öhmans analys (2019) visar att barns relationsarbete är ständigt 
pågående och komplext. I vår empiri har vi uppmärksammat att sociala relationer är komplicerade och 
att språkliga redskap är utmanande för barn att hantera. Skolverket (2018b) föreskriver att det är 
skolans uppdrag att se till att alla elever ges möjlighet till att utveckla kommunikation och således få 
tilltro till sin språkliga förmåga. Frønes (1994) forskning synliggör att barn ständigt behöver 
underhålla sina relationer för att kunna upprätthålla dessa och att kommunikationen mellan barn är 
komplex eftersom den består av många olika trådar vilka barnen knyter ihop slumpmässigt.  

Sammanfattningsvis leder vår empiri och tidigare forskning till en förståelse om att barns sociala 
samspel är komplicerade och innefattar mycket mer än bara orden som sägs. Andra faktorer som har 
inverkan är kroppsspråk, mimik, tonfall, uttryck och mycket mer. Enligt våra respondenter är det av 
högst betydelse att vägleda eleverna till att utveckla språkliga förmågor för att främja goda sociala 
relationer mellan eleverna. 
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Orsaker till socialt utanförskap 
Fritidshemmets uppdrag är att se till att alla barn känner sig inkluderade (Skolverket, 2018b). Dock 
visar Öhmans studie (2019) att alla barn känt sig utanför någon gång och Jonsdottirs (2007) studie 
visar att så många som 10–15% av barnen på en förskola har upplevt en känsla av att bli bortvald. 
Utifrån forskningen kan vi se att socialt utanförskap är ett komplext och omfattande problem. Många 
av våra respondenter är eniga om att missförstånd är en bidragande faktor till barns utanförskap. En 
orsak till att missförstånd uppstår uppges vara språkkonflikter mellan barnen. Detta kan spela en 
avgörande roll i att barn hamnar i ett socialt utanförskap där lärande och utveckling inte sker i samma 
omfattning och på så vis skapas en ond cirkel. Att språket har en betydande roll instämmer även 
Skolverket (2018b) med som föreskriver att språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade. I vår analys nämner respondenterna att de flesta barn behöver stöd för att lösa sina 
missförstånd. I empirin ser vi även att det sociala utanförskapet verkar bero på personalbrist enligt 
respondenterna. Här uppstår en konflikt. Å ena sidan behöver eleverna stöd från pedagogerna när 
missförstånd har uppstått och å andra sidan verkar det finnas för lite personal för att kunna tillgodose 
dessa behov, detta skapar en ond cirkel som vi tolkar kan leda till att ett socialt utanförskap kan 
uppstå. Enligt pedagogerna i vår studie behöver barnen vägledning för att förhindra att barnen hamnar 
i utanförskap, vilket även Hundeide (2016) förklarar som ett intersubjektivt rum, där hon menar att det 
är vuxnas ansvar att förmedla de sociala regler som finns. Dock menar Dahlstedt (2018) att 
exkludering inte enbart bör ses som något negativt eftersom processen kan ses som ett redskap för att 
kunna övervinna utanförskap som således kan leda till att man känner gemenskap. Men för att 
utanförskap ska kunna övervinnas behövs det närvarande personal som verkar som goda förebilder för 
eleverna (Dahlstedt, 2018). Socialt utanförskap verkar vara svårt att undvika, dock såg vi vikten av 
pedagogernas reflektion och vägledning av barnen för att motverka socialt utanförskap. 

 

Vägledande arbetsmetoder 

För att övervinna socialt utanförskap använder sig fritidshemspersonalen av olika vägledande 
arbetsmetoder, men det råder svårigheter i att kunna hjälpa barn som känner sig utanför. Enligt 
pedagog 11 kan språkliga redskap ibland inte räcka till för att kunna kartlägga barns position inom 
deras utvecklingszon. Detta synliggör även Öhmans (2019) forskning som visar att endast dialog med 
barn inte är en tillräcklig metod för att kunna närma sig barns perspektiv. Dialogen behöver 
kompletteras med att först observera situationen som barnen befinner sig i, därefter lyssna på 
kommunikationen som sker mellan barnen och slutligen försöka förstå hur barnen tänker i situationen. 
Endast då, menar Öhman (2019), kan pedagoger skaffa sig en helhetsbild av vad som faktiskt har 
skett. Som tidigare diskuterats är det inte bara orden som sägs som har betydelse i en interaktion utan 
även gester, ansiktsuttryck och tonfall, vilka formar en helhet för att vi ska kunna förstå barns tankar 
(Johansson, 2011). 

I vår empiri har vi uppmärksammat att samtliga respondenter använder sig av fria och styrda 
aktiviteter för att främja barns sociala relationer. Dock har vi noterat att pedagogerna främst väljer att 
fokusera på vad eleverna ska sysselsätta sig med, medan barnens fokus, enligt pedagogerna, ligger på 
med vem aktiviteten ska utföras tillsammans med. Detta förhållningssätt överensstämmer även med 
Elvstrand och Lagos (2016) studieresultat som visar att pedagoger utgår ifrån ett Vad-perspektiv 
medan barn intar ett Vem-perspektiv. I vår studie har vi sett att pedagogerna formar de styrda 
aktiviteternas innehåll utifrån vad personalen tror att elevernas behov består av, vilket vi tolkar som 
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barnperspektiv. Personalen verkar anse att blandade elevgrupper i nya konstellationer är utvecklande 
för eleverna eftersom de tror att det leder till att barnen skapar nya kamratrelationer. Utifrån barns 
perspektiv däremot så väljer barnen, enligt respondenterna, att stanna kvar i sina redan befintliga 
kamratrelationer vilket vi kan tolka att barnen upplever som trygghet. Om eleverna endast umgås med 
sina befintliga vänskapsrelationer så kan det leda till att barnen inte utvecklas ytterligare i 
relationsskapande processer. Denna aspekt kan innebära att det blir viktigt att inkludera elevernas 
idéer och utgå ifrån barns perspektiv i lekar och aktiviteter som genomförs på fritidshemmet, med 
syfte att utveckla elevers relationer. En sådan inkludering kan också leda till att eleverna kan känna 
trygghet och utvecklar nya vänskapsrelationer på sina egna villkor. En för oss god kombination. 
Inkluderas barnens åsikter så visar man på att man ser barnen som självständiga kompetenta aktörer 
som har rätt till egna idéer och handlingar, barnen ses då som beings (Halldén, 2003). Genom att 
införa flerstämmighet till följd av att lyssna på eleverna så skapas en social arena som kan leda till 
positiv utveckling för barnens identitet (Dysthe, 1996). 

När barn exkluderas från andra barns lekar brukar alla pedagoger utgå ifrån en gemensam regel att 
“alla får vara med”. Dock skiljer sig pedagogernas arbetsmetoder och deras syn på barnen åt och detta 
kan vi koppla till Johanssons (2011) studie som beskriver olika barnsyner. I vår studie går det att 
synliggöra samtliga tre sätt att se på barn som Johansson (2011) redogör för. Barnsynen som “vuxna 
vet bättre” synliggörs i arbetssättet där pedagoger frågar åt barnens vägnar om dem får vara med i 
andras lekar. Det andra synsättet “barn är irrationella”, vilket även var det mest frekventa arbetssättet i 
vår studie, synliggörs där pedagogerna låter barnet fråga själv men finns i bakgrunden ifall barnet blir 
avvisad. Detta går att tolka som att pedagogen inte litar på att barn kan fatta rationella beslut och väljer 
därför att vara tillgängliga om ett avvisande skulle uppstå. I arbetssättet där pedagogerna utrustar 
barnen med olika språkliga redskap för att självständigt komma in i en lek, går det att synliggöra 
barnsynen “barn som medmänniskor”, vilket inte framträder i så stor utsträckning i vår studie. I det här 
arbetssättet blir närhet till barns perspektiv mest synlig enligt Johansson (2011) och barn ses som 
kompetenta aktörer med intentioner, förmågor, önskningar och behov. Arbetssättet kan även relateras 
till Öhmans (2009) teori där hon menar att utanförskap oftast beror på bristande strategier hos barn 
som vuxna behöver lära ut.  

Den vanligaste strategin som barn använder sig av när de vill vara med i en lek är att fråga “får jag 
vara med?” (Öhman, 2019). En av respondenterna i vår studie menar att det inte är en bra strategi att 
ställa denna fråga eftersom barn inte ska behöva bli utsatta för ett nej, vilket även Öhman (2019) håller 
med om som menar att en sluten fråga endast kan ge ett slutet svar. Barn behöver prova sig fram och 
utvecklas i situationer där de kan bemötas med ett nej ibland, vilket uppmuntrar barn till flexibilitet 
och konstruktiv tänkande enligt Öhman (2019). Detta tankesätt är även förenligt med det 
barndomssociologiska perspektivet där barn ses som kompetenta aktörer som kan hantera situationer 
själva med hjälp av språkliga redskap (Aronsson, 2012). Johansson & Pramling Samuelsson (2007) 
ställer sig kritisk till arbetssättet att “låta alla vara med i leken”, eftersom de menar att barn har 
ensamrätt i sina lekar och detta behöver respekteras av andra. Enligt författarna är det bara barnen 
själva som bestämmer över vilka andra som ska få tillträde till deras “lekvärld” eftersom dem själva 
har konstruerat den (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Vidare resonerar Öhman (2019) att 
lek är viktigt eftersom det stärker barns självkänsla, utvecklar högre kognitiva förmågor och social 
kompetens. Barn känner sig kompetenta när de får bestämma sina egna regler i leken. En fråga vi 
ställer oss här är: blir elever störda i sin lek med regeln att alla ska få vara med och tvingas i så fall 
barnen att omförhandla regler varje gång ett nytt barn kommer in i leken? 
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Vi upplever att det finns en konflikt i vår empiri där man å ena sidan, som nämnt ovan, pratar om att 
inkludera alla men å andra sidan har vi uppmärksammat att respondenterna vill anpassa innehållet 
efter den enskilda individen. Pedagogerna nämner att dom tycker det är viktigt att se barns olikheter 
och behov. Här tolkar vi att de innehar en strävan efter att inta barns perspektiv där de genom 
scaffolding stöttar eleverna i ett socialt samspel samtidigt som de tar hänsyn till barnens behov. Men 
går det att se till allas enskilda behov samtidigt som det finns en strävan om att alla ska ingå i ett 
socialt samspel i grupp? Johanssons (2011) forskning uppmärksammar detta dilemma som pedagoger 
kan ställas inför eftersom det kan uppstå en svår balans när de ska tas hänsyn till både barns 
individuella behov och gruppens behov. Det går att tyda att det är utmanande att tillmötesgå båda 
dessa aspekter. Som vi tidigare nämnt upplever många pedagoger att det råder personalbrist på 
fritidshemmet, detta är en annan aspekt som tillför ännu större svårigheter till detta dilemma eftersom 
det leder till att det inte finns tillräckligt med tid och resurser för att tillgodose alla elevers behov. 
Pihlgren (2015) menar att lärandeuppdraget syftar till ett bildningsuppdrag som ska få elever att känna 
inspiration och lust till utveckling i gemenskap med andra i ett livslångt lärande. Detta visar även 
Wedins (2007) forskning på som menar att man lyckas med sitt uppdrag som lärare lättare om man är 
lyhörd för elevernas behov och prioriterar dessa. För att kunna göra det så krävs dock att pedagoger 
ges möjligheter och redskap för att kunna anpassa samspelet så alla elevers egna behov tillgodoses. 

Resultatet av vår studie visar att “se, lyssna och bekräfta” är det mest framgångsrika arbetssättet, men 
inte heller det enklaste att förverkliga. Det beskrivs en svår balans att balansera mellan en “polisiär 
roll” där de påminner elever om gemensamma regler och en kompisroll där respondenterna vill vinna 
barnens förtroende. Även Frønes (1994) menar att en kompisrelation mellan lärare och elev är omöjlig 
att upprätthålla eftersom den relationen innehar en hierarkisk karaktär där den vuxne har övertag och 
barnet kan således känna en osäkerhet i en sådan relation eftersom regler och förhållningssätt 
fortfarande fortsätter existera. Tidigare forskning är också enig om att se, lyssna och bekräfta barnet är 
ett bra arbetssätt för att hjälpa barn i utanförskap. Att försöka komma nära barns perspektiv, där vi 
använder oss av alla våra sinnen menar Öhman (2019) är pedagogens viktigaste uppgift för att kunna 
hjälpa barn i deras samspel. Utifrån resultaten kan vi se att det är viktigt att verka som en närvarande 
pedagog för att kunna skapa förtroendefulla relationer. Dock anser vi att det är viktigt att reflektera 
över: bara för att man är närvarande fysiskt så betyder det inte att man ser barnen och deras behov. För 
att fullfölja detta bör man se till barnens perspektiv.  

Styrdokument föreskriver att värdegrundsfrågor ska genomsyra verksamheten på fritidshemmet 
dagligen (Skolverket, 2016). Vår empiri visar att en viktig metod för att förebygga socialt utanförskap 
är värdegrundsarbete som pedagogerna använder dagligen och det sker mestadels genom dialoger för 
att skapa och upprätthålla goda sociala relationer mellan barnen på fritidshemmet. Detta kan vi relatera 
till det Öhman (2019) kallar för det positiva stödet, som ett viktigt bekräftande redskap när vuxna 
sätter ord på allt som sker och vilket hjälper barnen att sätta ord på sina sociala relationer. Detta 
förenar även Vygotskijs (2001) synsätt där han menar att sociala relationer är ständigt utvecklande 
process som sker genom kommunikation och interaktion i samspel med andra. Detta påvisar hur 
betydelsefullt språket har för lärandet som leder till ett bra värdegrundsarbete. I samtalen berörs 
ämnen såsom hur man är en bra kompis, vett och etikett och sociala normer som eleverna bör förhålla 
sig efter, således skapas en sekundär socialisation (Säljö, 2010) där eleverna utvecklas och uppmuntras 
att själva utforska hur de förhåller sig till värdegrunden. Dock berättar respondenterna att 
värdegrundsarbetet har försämrats med åren och att de har uppmärksammat en förändring i skolan i 
form av ett skifte från kollektivism till individualism och där den individuella prestationen anses vara 
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mer eftersträvansvärd än att samspela med andra. Detta är dock något flera av dem vi intervjuat 
motsätter sig till då de menar att det är viktigt att ta vara på det sociala samspelet. Fritidshemmet har 
stora möjligheter att anpassa innehållet fritt, till skillnad från skolan där innehållet är mer styrt. Därför 
är det väsentligt att ta vara på den sociala arenan som fritidshemmet kan erbjuda barnen. Dahlstedts 
(2018) artikel belyser även hur viktigt det är att fritidshemspersonal finns som närvarande, goda 
förebilder hos eleverna och Dahlstedt (2018) lyfter även fritidspersonalens potential till att hjälpa att 
utveckla goda relationer och inkludering på fritidshemmet.  

Sammantaget visar vår studie att relationsarbete är komplext och utmanande. Fritidshemspersonalen 
talar om svårigheter och utmaningar i sitt arbete med sociala relationer och socialt utanförskap. Dels 
försöker de ta hänsyn till gruppens behov med fokus på gemensamma regler, men de vill även ta 
hänsyn till elevers individuella behov. Resultatet av vår studie visar att den mest framgångsrika 
arbetsmetoden utgår ifrån att se, bekräfta och lyssna på barnen. Denna arbetsmetod kan genom vår 
teori beskrivas som att komma nära barns perspektiv genom att erbjuda språkliga redskap och ge 
positivt stöd till eleverna. Dock behöver de språkliga redskapen kompletteras genom att skapa sig en 
helhetsbild där även gester, ansiktsuttryck och tonfall behöver observeras för att kunna skapa en 
förståelse av elevernas komplexa relationer  

Betydelse för praktiken och professionen 
Vår studie lyfter en viktig del i fritidshemspersonals vardag, nämligen relationsarbete. Ett av 
fritidshemmets främsta uppdrag är att hjälpa och stötta elever att utveckla goda kamratrelationer där 
barnen kan känna trygghet och tillhörighet i elevgruppen (Skolverket, 2016). Vår studie synliggör hur 
dessa arbetsmetoder, förhållningssätt och strategier kan fungera i praktiken och vilken inverkan dessa 
metoder kan ha på verksamheten och för eleverna. Vidare anser vi att det är viktigt att lyfta 
grundlärare i fritidshems yrkesprofession och detta gör vi genom att framhäva vikten av att arbeta med 
goda sociala relationer och socialt utanförskap eftersom det påverkar elevernas mående och trivsel. Vi 
menar att vår studie bidrar till ett ökat medvetande kring detta. Utifrån vårt resultat skapas kännedom 
om synen på relationsskapande processer och hur dessa är förenliga med tidigare forskning. Vi menar 
att vi redogör för en central aspekt för professionen i vår studie, vi finner detta av betydelse eftersom 
vi anser att det inte finns tillräckligt med forskning kring fritidshem.  

Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att bidra till en ökad förståelse av fritidshemspersonalens syn på 
barns relationsskapande processer och hur de beskriver att de arbetar med inkludering och socialt 
utanförskap på fritidshemmet. Utifrån vår empiri och forskningsresultat kan vi dra slutsatsen att 
relationsarbete är ett komplext och omfattande arbete. Vi har sett att den mest framgångsrika metoden 
för att motverka socialt utanförskap är att försöka komma nära barns perspektiv genom att se, lyssna 
och bekräfta barnen. Om fritidshemspersonalen är lyhörd, flexibel och inkännande kan det leda till att 
innehållet på fritidshemmet kan anpassas efter elevernas behov, således kan det leda till att det skapas 
ett meningsfullt innehåll som förhoppningsvis alstrar goda sociala relationer mellan eleverna. 
Respondenternas uppfattning om goda sociala relationer är att dessa uppstår och upprätthålls när 
barnen besitter goda språkliga kompetenser. Våra slutsatser är att fritidshemspersonalens närvaro i 
form av stöttning, vägledning och bekräftelse är viktigt för elevernas sociala samspel eftersom vår 
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empiri visar att språkliga missförstånd och frånvarande vuxna anses vara en av de främsta orsakerna 
till att socialt utanförskap uppstår. En annan metod som används är att erbjuda styrda och fria 
aktiviteter som präglas utifrån ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Värdegrundsarbete som präglar 
undervisning och innehåll på fritidshemmet kan användas som en förebyggande arbetsmetod för att 
förhindra att ett socialt utanförskap uppstår mellan eleverna. Även här anser fritidshemspersonalen att 
deras vägledning och stöttning behövs för att skapa ett inkluderande klimat på fritidshemmet. 
En faktor som vi har uppmärksammat genom det sociokulturella och barndomssociologiska 
perspektivet är att den rådande barnsynen på fritidshemmen inte alltid är entydig. Vi har identifierat att 
det samexisterar en barnsyn hos fritidspersonalen som vi har intervjuat där barn som becomings och 
beings går in i varandra genom dels en strävan om omsorg och vägledning av barnen samtidigt som 
barnen ska ses som självständiga individer som ska styras utifrån sin egen vilja.  

Vår studie har givit oss bredare förståelse kring barns sociala relationer och pedagogernas arbete på 
fritidshemmet. Vi hoppas att vår studie leder till att fritidshemspersonal reflekterar kring sin lärarroll 
utifrån våra frågeställningar som således kan leda till utveckling och progression gällande arbete med 
sociala relationer och socialt utanförskap. Fritidshemspersonalen har ett stort ansvar för elevernas 
utveckling inom goda sociala relationer och att arbeta förebyggande för att motverka socialt 
utanförskap. Vi anser att det är viktigt att se och bekräfta barn för att närma sig deras perspektiv och 
på så vis kunna utgå ifrån barns perspektiv. 

Vidare forskning 
När vi fördjupade oss i tidigare forskning kunde vi snabbt notera att det råder brist på forskning som är 
gjord utifrån barns perspektiv. Vi menar att det vore väsentligt att se hur barn själva samtalar om- och 
ser på sociala relationer och socialt utanförskap i fritidshemmet för att uppmärksamma och lyfta fram 
barns perspektiv. Således anser vi att det är intressant att forska vidare på vår frågeställning utifrån 
intervju med barn som metod. Det vore även intressant att använda observation som metod för att se 
fritidshemspersonals arbetssätt med utgångspunkt i vår frågeställning för att se och jämföra vilka 
skillnader som går att identifiera i analys och diskussion. En annan aspekt som kan komma att påverka 
utfallet i analysen är att forska utifrån intervjuer där endast utbildad personal behandlas, till skillnad 
från vår studie som bygger på både utbildad och outbildad personal. Vi ser även att man kan 
genomföra en analys där insamling av empiri hämtas från olika städer och större socioekonomiska 
klyftor för att kunna dra en större generalisering kring fritidshemspersonals syn på sociala relationer 
och socialt utanförskap. Vidare anser vi att det vore intressant att lyfta ett genusperspektiv där man 
kan fråga sig huruvida fritidspersonal arbetar jämlikt med relationsbyggande processer i förhållande 
till kön. Sociala relationer och utanförskap omfattar en stor bredd och vi har i vår studie bland annat 
identifierat elevernas språk som redskap i relationsskapande processer. För att avgränsa forskningen 
mer specificerat vore det intressant att utgå ifrån vår frågeställning med utgångspunkt från nyanlända 
elever på fritidshemmet med just språk och kommunikation som fokusområde och hur det påverkar 
relationer och socialt utanförskap. Avslutningsvis så anser vi att det även vore intressant att forska 
vidare på huruvida digitala hjälpmedel främjar eller hämmar sociala relationer mellan elever på 
fritidshemmet eftersom vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas mot ett mer digitalt 
förhållningssätt. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

1.       Vad har du för utbildning? 
2.       Hur länge har du arbetat på fritidshemmet/skolan? 
3.       Hur ser barngruppen ut som du arbetar med? 
4.       Hur gamla är barnen? 
5.       Hur många barn är inskrivna? 
6.       Hur länge har du arbetat med dem här barnen? 
  
Sociala relationer 
7.   Kan du beskriva hur du tycker en ”god relation” ser ut mellan barnen? 
8.   Hur har barn möjlighet att samspela med andra barn på ert fritidshem? 
9.   Hur arbetar du på ert fritidshem för att vägleda och stötta barn i deras sociala relationer? 
10.   Vilka kompetenser behöver man ha som fritidspedagog för att kunna främja barns sociala 
relationer tycker du? 
11.   Tycker du att det är viktigt att arbeta med barns sociala relationer inom fritidshemmet? 

● Om ja; på vilket sätt är det viktigt? 
  
Utanförskap 
12.   Hur tycker du att sammanhållningen är i er barngrupp idag? 

● Om bra; vad är anledningen? 
● Om bristfällig; vad tror du att det beror på? 

13.   Vilka faktorer hindrar sammanhållningen i gruppen? Vad kan man göra åt det? 
14.   Vilka faktorer främjar sammanhållningen? 
15.   Vilka orsaker uppfattar du leder till utanförskap? 
16.   Hur arbetar du för att inkludera barnen på ert fritidshem? 
17.   Fungerar dessa metoder på den här gruppen? 
18.   Är det någon strategi som du upplever som mest framgångsrik? 
19.   Finns det något du kan göra bättre eller ändra på? 
20.   Hur hanterar du oftast en situation då ett barn inte får vara med i en pågående lek? 
21.   Har ni något planerat samarbete i skolan för att fånga upp barn som kanske känner sig utanför? 
22.  Arbetar ni med värdegrund? 
23. På vilket sätt, ge gärna exempel? 
 
24.Är det något annat som du vill tillägga om barns sociala relationer eller om utanförskap? 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 
Hej anställda på XXX skolas Fritidshem! 
Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna 
termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om sociala relationer, utanförskap och 
inkludering på fritidshemmet. Intervjun förväntas ta cirka 30 minuter. 
 
För att samla in material till arbetet skulle vi genomföra intervjuer på fritidshemmet under tiden 31/1 – 12/2. Vid 
dessa tillfällen vill vi intervjua er med hjälp av ljudupptagningar. 
  
I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte avslöjas. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att upprättas. 
Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en 
uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras 
digitalt. 
  
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Önskar ni ytterligare 
information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms universitet. 
  
Vänliga hälsningar Maria & Lina 
 
 
  
Maria Zibrova 
XXX-XXXXXXX 
XXX@hotmail.com 
  
Lina Skoog 
XXX-XXXXXXX 
XXX@gmail.com 
  
Elias le Grand (handledare) 
Stockholms universitet 
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