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Studien genomfördes med förhoppning om ökad förståelse för hur fritidspersonal relaterar till elevers 

relationsskapande och kamratgrupperingar, hur vissa elever inkluderas eller utesluts samt hur 
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som analyserats utifrån det gruppsykologiska perspektivet. Studien framhåller resultat som dels styrker 

tidigare forskning men som även skiljer sig gentemot forskning om relationer och pedagogiskt 
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Förord 

Denna uppsats är resultatet av det sista arbetet av många som författats gemensamt av Richard Boman 

och Stéphanie Hjort. Under den treåriga utbildningen mot examen och lärarlegitimationen som 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem har vi upplevt framgång i att samarbeta och stötta 

varandra. Vi upptäckte tidigt ett gemensamt intresse i att arbeta mot exkludering och utanförskap, vilket 

utgjorde det temat som vi arbetat tillsammans med tidigare. Denna uppsats inbegriper dessa aspekter, 

men på ett mer omfattande vis då studien grundar sig i en större mängd tidigare forskning samt med fler 

utsagor från nuvarande yrkesverksamma inom fritidshemmet. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till 

vår handledare Fanny Edenroth Cato som stöttat och väglett oss med sitt engagemang, sin uppmuntran 

och sina kloka råd. Vi vill även tacka fritidspersonalen som tagit sig tid och visat intresse i att bidra med 

deras värdefulla yrkeserfarenheter, upplevelser och tolkningar. Utan detta stöd, tillsammans med det vi 

upplevt av våra kurskamrater, hade denna uppsats inte blivit det forskningsbidrag vi idag är stolta över. 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

 

Vi har gemensamt tagit lika stort ansvar genom författandet av denna studie. Arbetet delades till en 

början upp, då vi upplever att vi har olika styrkor och ville således ta tillvara på dessa. Intervjuerna har 

genomförts tillsammans och transkriberingarna delades upp i syfte att effektivisera arbetet. Trots att vi 

till en början författade olika delar i uppsatsen har vi kontinuerligt arbetat tillsammans och haft inblick 

i arbetets samtliga delar. Därutöver har vi haft en genomgående dialog och gett varandra feedback och 

uppmuntran, för att avslutningsvis gå igenom varandras ansvarsområden i hopp om att presentera en 

uppsats med ett enhetligt språk och med en löpande röd tråd.  
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1. Inledning 

Fritidshemmet syftar till att komplettera skolan genom att vara mer situationsstyrt, upplevelsebaserat 

och grupporienterat (Skolverket, 2019). Eleverna ska således ges möjlighet att skapa goda 

kamratrelationer samt utvecklas individuellt och i grupp (Skolverket, 2019). Elvstrand och Lago (2016) 

framhåller att majoriteten av barn i Sverige mellan 6 och 9 år går på fritids, vilket motsvarar närmare 

450 000 elever. Detta innebär att verksamheten kan förstås som en betydande del av barnens vardag 

samt de relationer som skapas (Elvstrand & Lago, 2016). Fritidshemmet beskrivs även skilja sig från 

skolans övriga undervisning på många sätt. Detta genom den mer fria verksamheten, de växande 

barngrupperna samt genom bristen på närvarande pedagoger (Augustsson, 2018; Elvstrand & Lago, 

2016; Haglund, 2009). Förutsättningarna för att barn exkluderas beskrivs som större i fritidshem, än i 

skolans övriga verksamhet, då eleverna har större spelutrymme och fler valmöjligheter. Detta medför 

att inkludering och exkludering blir än mer förekommande när elever vistas på fritidshem och skapar 

relationer (Elvstrand & Lago, 2016, 2019).  

Då fritidshemmet ska bidra till att elever upplever trygghet och samhörighet i kamratgruppen 

(Skolverket, 2019), kan ökad inblick i grupperingar och vad dessa kan ha för betydelse för elevernas 

relationsskapande och känsla av samhörighet, anses vara av vikt att undersöka. Därutöver är personalen 

de som utformar och sätter ramar för fritidshemmet, vilket medför att de kan ses som grunden för vilka 

möjligheter elever får, i att utvecklas individuellt och i grupp (Jonsson & Lillvist, 2019). Med beaktande 

till detta samt då personalens perspektiv kring elevers sociala relationer beskrivs utgöra ett 

forskningsgap, kan denna studie gynna området med ytterligare forskning och kunskap (Audley-

Piotrowski, Singer & Patterson, 2015; Jonsson & Lillvist, 2019). Sammanfattningsvis har flertalet av de 

studier som gjorts fokuserat på barn i yngre eller äldre åldrar än de som vistas på fritidshem, vilket 

innebär en avsaknad av forskning gällande elevers relationer i fritidshem, samt de exkludering- och 

inkluderingsaspekter som tillkommer (Bliding, 2004; Cardigan, 2002; Elvstrand & Lago, 2016; 

Närvänen & Elvstrand, 2014). Trots att det finns ett flertal tidigare studier som berör exkludering och 

inkludering bland barn, saknas det bredd av forskning gällande detta inom fritidshemsverksamheten 

(Lago & Elvstrand, 2019), vilket denna studie hoppas kunna bidra med.  
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2. Tidigare forskning 

Följande avsnitt har för avsikt att presentera både nationell- och internationell forskning med beaktande 

till studiens syfte och frågeställningar. Den forskning som presenteras grundar sig i flertalet studier och 

artiklar, vilka samtliga anses vara av relevans för detta arbete. Forskningsartiklarna kommer att 

redogöras för genom tre underrubriker, med avsikt att förtydliga vilka teman denna studie söker kunskap 

kring. Dessa är personalens perspektiv på elevers relationer, personalens inflytande samt hur 

gruppdynamik och utanförskap kan förstås, ur ett personalperspektiv. 

2.1 Personalens perspektiv på elevers relationer  

Elvstrand och Lago (2016) menar att begreppet ”sociala relationer” i elevsammanhang handlar om 

delaktighet och vänskap, men även om status och mobbning. Elevers utrymme att skapa relationer och 

leka fritt beskrivs vara beroende av villkor som exempelvis rutiner och tid. I fritidshemssammanhang 

kan den fria leken tolkas som situationer då elever interagerar självständigt med varandra, utan lärares 

riktlinjer och bestämda aktiviteter. Eftersom elever snarare tycks fokusera på vilka de leker med, än vad 

de leker, kan den fria leken medföra att en del elever exkluderas, medan andra inkluderas, beroende på 

om det finns några klasskamrater närvarande på fritids. Elvstrand och Lago (2016) visar även den fria 

lekens villkor med ett exempel när en fritidspedagog hänvisar till att det snart är samling, vilket innebär 

att det eleverna gör behöver avslutas en viss tid, vilket kan förstås som en ram för den fria lekens 

utrymme. Den fria leken beskrivs bli alltmer förkommande inom fritidshem, vilket framställs kunna 

bero på växande barngrupper, mindre närvarande lärare samt tidsbrist (Augustsson, 2018; Haglund, 

2009). Detta beskrivs medföra att inkludering och uteslutning blir än mer förekommande när elever 

vistas på fritidshem och skapar relationer (Elvstrand & Lago, 2016). 

Jonsson och Lillvist (2019) beskriver hur fritidshemmet bör präglas av en grupporienterad verksamhet 

samt med fokus på elevernas relationer. Elever bör således ges möjlighet att arbeta gruppvis, då detta 

främjar utvecklingen av sociala normer, värderingar samt övergripande förståelse för andra människor. 

Utifrån tidigare forskning beskriver författarna att personal har olika syn på vad som främjar elevers 

sociala utveckling. Enligt Jonsson och Lillvists (2019) forskningsunderlag framgår det att en del lärare 

anser att det fria valet av aktiviteter är mest gynnande för elevers sociala utveckling, medan en del anser 

att aktiviteter som möjliggör kamratskapande är av störst vikt. Därutöver framgår det att en del lärare 

anser att social utveckling sker genom interaktion, vilken personalen inte behöver engagera sig i. Det 

faktum att fritidshemmet är frivilligt och att eleverna därav har utrymme att välja fritt beskrivs ha både 

för- och nackdelar. Att eleverna får välja aktivitet fritt är kopplat till verksamhetens mål, men genom att 

valen begränsas genom den organiserade verksamheten, kan det tolkas som att det inte längre är ett fritt 

val i lika stor utsträckning. Därutöver kan de organiserade aktiviteterna antas vara ett resultat av att 

personalen behöver hantera stora barngrupper, vilket kan förstås som ett hinder i relation till elevers 

möjlighet att själva bestämma över sin fritid. Forskarna menar därutöver att personal har varierande syn 

på vilka metoder eller strategier som främjar social utveckling och att det som beskrivs vara av störst 

vikt är istället att personalen gör didaktiskt medvetna val, med hjälp av frågan ”varför?”. Jonsson och 

Lillvist (2019) menar även att personal anser att eleverna behöver ges stöd i den sociala utvecklingen, 

genom exempelvis återkoppling på sitt agerande, eftersom eleverna genom detta kan skapa förståelse 

både för sig själva och sin omgivning. Med detta behov av stöd, följer det att vuxnas närvaro är av 

betydande vikt. En ytterligare gemensam tolkning av fritidsuppdraget beskrivs vara att personalen anser 
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att de bör agera förebild för eleverna, vilket Jonsson och Lillvist (2019) tolkar som att dialogen och de 

värderingar som medföljer är viktiga. Dock framgick det inte huruvida personalen uttryckligen 

implementerade socialt lärande i aktiviteter, då merparten ansåg att det var underförstått. Därutöver 

framhåller Hjalmarssons (2013) studie att personal utför gruppaktiviteter för att hantera stora 

barngrupper, medan Haglund (2015), Jonsson och Lillvist (2019) och Lager (2016) framhåller att de 

stora grupperna istället medför att gruppaktiviteter inte organiseras.  

 

2.2 Personalens inflytande  
Genom Lagers (2018) fallstudie, vilken baserats på observationer samt intervjuer med personal, 

framgick det att personalen ansåg att barn ofta gick runt utan att ha något att göra. Detta resulterade i att 

personalen planerade aktiviteter för att alla barn skulle bli inkluderade, i syfte att barnen skulle uppleva 

trygghet och lugn. Denna strategi beskrivs syfta till att personal vill skapa och möjliggöra utrymme för 

barn att utveckla förmåga till samspel och lek, vilket barnen i fallstudien beskrivs behöva tränas i. 

Aktiviteten som observerats handlar om en organiserad lek i leklådor med olika material, där barnen 

frivilligt får välja om de vill delta, samt i vilken leklåda de vill leka. Om det blir för många i någon av 

lådorna uppmanas barnen att lösa detta gemensamt. Därefter får barnen gå till de olika rummen där 

leklådorna finns, medan läraren stannar kvar i samlingsrummet. Lager (2018) menar att underlaget visar 

att barnen främst väljer lådor utifrån vilka de vill leka med, snarare än utifrån lådans innehåll. Detta 

genom att barnen redan innan samlingen pratar ihop sig på mellanmålet och bestämmer när de ska räcka 

upp handen, för att få leka tillsammans. Detta beskrivs motsätta sig personalens intentioner om att 

barnen ska välja låda utifrån intresse, i syfte att etablera nya relationer och samspela med nya kamrater. 

Vilket beskrivs ha gett inblick i att undervisningen syftar till omsorg, lärande, relationsskapande och 

lek, vilket i sin helhet avser att främja en lugn, trygg och relationsfrämjande verksamhet (Lager, 2018).  

Personalens didaktiska roll på fritidshem beskrivs särskilt komplex då inlärningen förväntas vara formell 

och informell, samt att personalen ska uppmärksamma elevers intressen och samtidigt skapa situationer 

där lärande möjliggörs (Augustsson, 2018). Inom fritidshemskontexten beskrivs ledarskapet främst 

handla om relationer, vilket kan tolkas som en dynamisk social process av inflytande som kan påverka 

relationella beteenden. Utöver detta skiljer sig fritidshemmet från skolans övriga undervisning då 

verksamheten möjliggör aktiviteter individuellt samt i mindre och större grupper. Detta medför att 

personalen beskrivs vara extra kunniga gällande gruppkonstellationer och grupprelationer, vilket således 

inkluderar en särskild förmåga att skapa trygghet bland eleverna och de berörda grupperna (Augustsson, 

2018; Skolverket, 2014). Trots de förmågor som personalen beskrivs ha, framgick det i Augustssons 

(2018) studie att majoriteten av den tillfrågade fritidspersonalen såg den fria leken och avsaknaden av 

vuxnas närvaro som problematiskt. Detta beskrevs medföra att personalen behöver vara extra flexibla i 

att uppmärksamma kontext, situation, elev samt elevgrupp. Studien visar även på att personalen 

därutöver anser att deras ledarskapsroll handlar om att påverka och utveckla en omfattande känsla av 

trygghet, tillhörighet samt till att främja interaktionen mellan eleverna (Augustsson, 2018). 

Audley-Piotrowski, Singer och Patterson (2015) beskriver hur samtliga yrkesverksamma inom skolan 

behöver möta elevers utveckling, både kunskapsmässigt och relationsmässigt. För att det ska bli möjligt 

menar författarna att personalen behöver utforma undervisningen medvetet samt med medvetna 

strategier för att den sociala miljön ska fungera. De beskriver hur personal inte endast inverkar på elevers 

ämnesmässiga utveckling, utan att gruppkonstellationer, de rådande attityder och hur elever är 

placerade, även utgör faktorer som inverkar på hur elever utvecklar sociala relationer. Därutöver hävdar 

författarna att när undervisning utförs utan beaktande till den sociala utvecklingen, har personalen ändå 

lika stort inflytande i detta, men då omedvetet (Audley-Piotrowski, Singer & Patterson, 2015).  
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Trots att lärare ofta är medvetna om vilka sociala relationer som finns samt vilka elever som ofta umgås 

med vilka, så innebär inte det nödvändigtvis att lärare har inblick i den bakomliggande dynamiken 

mellan eleverna, menar Audley-Piotrowski, Singer och Patterson (2015). Enligt Ahn, Rodkin och Gests 

(2013) studie framgår det att lärare ofta saknar inblick i vem som utsätter en annan elev, och har snarare 

inblick i vem det är som är utsatt. Detta beskrivs innebära en problematik när lärare placerar elever i 

klassrummet eller utformar grupper inför arbeten, eftersom det möjliggör att elever som utsätts för 

kränkningar eller liknande riskerar att hamna bredvid eller med de som utsätter dem. Lärare behöver 

därav vara mer insatta i gruppdynamiken och anpassa gruppkonstellationerna utifrån detta, med 

beaktande till de elever som är utanför. Därutöver beskrivs lärare behöva se till att de metoder som 

används för att motverka utanförskap fungerar. Om lärare säger åt elever att leka eller umgås med ett 

barn som är utanför, exempelvis på skolgården, så kan det ge motsatt effekt, eller sätta barnet som är 

utanför i rampljuset. Lärare bör inte heller prata om den elev som är utanför med andra barn, då det kan 

ge den utsatte ännu lägre status. Istället bör lärare se till hela gruppen och arbeta för att främja positiva 

relationer mellan alla elever samt förespråka hur alla ska få vara med (Ahn, Rodkin & Gest, 2013). Dock 

menar Audley-Piotrowski, Singer och Patterson (2015) att det kan vara svårt att inte uppmärksamma 

och synliggöra när man ser att någon elev är utanför, men om läraren istället ser till att stötta och 

uppmärksamma alla elever, kan det möjliggöra att relationerna fungerar bättre. Vidare kan det ibland 

behövas skolkurator, extraresurser eller liknande om det är en elev som ofta är utanför, då det kan finnas 

någon bakomliggande orsak, som bristande social kompetens. Avslutningsvis beskrivs lärare behöva 

förstå gruppdynamiken, nyanserna däri, samt arbeta främjande med normer och värdegrund för att det 

ska bli ett positivt socialt klimat. Författarna menar att det är avgörande för elevernas prestation i skolan, 

deras välbefinnande och deras allmänna utveckling, att de upplever tillhörighet och trygghet i gruppen 

och i skolan (Audley-Piotrowski, Singer & Patterson, 2015). 

 

2.3 Gruppdynamik och utanförskap  
Fritidshemmets frivilliga verksamhet medför att barngrupperna är föränderliga eftersom elever kommer 

och går vid olika tider (Lago & Elvstrand, 2019). Då verksamheten beaktar elevers fria vilja, innebär 

det att elever väljer vad de vill göra och vem de vill vara med, vilket möjliggör att relationer skapas och 

upprätthålls, men även att barn utsätts för social exkludering och utanförskap. Fritidshemmet utgör även 

en plats för barn från olika skolklasser, i olika åldrar samt under olika tider. Barn beskrivs komma och 

gå, beroende på när de slutar skolan och när de ska hem. Elvstrand och Lago (2016) beskriver hur detta 

kan få konsekvenser för exempelvis barn som inte deltar om det inte finns kamrater från deras egna klass 

på fritids, trots att det finns ett flertal olika aktiviteter att välja mellan. Detta beskrivs tyda på att elever 

ofta fokuserar på relationer, snarare än aktivitetens innehåll. I förlängningen beskrivs detta innebära att 

elever kan bli uteslutna, både frivilligt och ofrivilligt. Författarna menar att forskningen visar på att barns 

fria utrymme och egna kontroll över sina relationer är större vid fria aktiviteter, som på raster och 

liknande. Därutöver har Närvänen och Elvstrands (2014) aktionsforskningsprojekt visat på att elever ser 

sociala relationer som viktiga i fritidshem och att de större barngrupperna medför att det ställs högre 

krav på att personalen har kunskap om att hantera aspekter som rör utanförskap och inkludering. Studier 

som genomförts om relationer i fritidshem har visat på att elever värdesätter känslan av tillhörighet, 

samhörighet och vänskapsrelationer, vilket kännetecknas av inkludering- och exkluderingsprocesser. 

Elever tycks även använda sig av olika kamratskapande strategier, vilka medför att vissa barn inkluderas, 

medan andra exkluderas, vilket i förlängningen kan leda till mobbning. Vidare har status även visat sig 

vara en del av relationsskapandet, vilket medför att vissa elever som har status kan utesluta andra som 

inte följer normen om hur man ”bör vara” (Cardigan, 2002). Detta går i linje med studier som visat på 

att elever skapar gemenskap genom att kategorisera varandra, vilket vidare innebär att de elever som 
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avviker från normen blir exkluderade ur gemenskapen (Bliding, 2004; Cardigan, 2002; Elvstrand & 

Lago, 2016; Närvänen & Elvstrand, 2014).  

Lago och Elvstrand (2019) framhåller tidigare forskning som fokuserat på barns handlingar och 

kommunikation där barn avvisar, får tillträde samt inkluderar och exkluderar. Dock har majoriteten av 

dessa studier fokuserat på förskola eller annan verksamhet. Däremot har Dahl (2011) studerat 

exkludering och inkludering i fritidshem, och i likhet med övrig forskning kommit fram till att barn 

skapar kamratallianser, vilket i förlängningen innebär att vissa barn utesluts. Detta beskrivs inkludera 

att status och normer påverkar vem som får vara med och vem som utesluts, och i grupper där relationer 

redan är byggda, kan statusen bland barn vara svår att förändra. Dock framgår det att barn som tillfrågas 

ofta ser exkludering som fel och något man bör undvika, men om en individ själv inte följer gruppens 

regler så ansåg de tillfrågade barnen att det var mer rättfärdigat att utesluta någon ur en grupp. En annan 

studie om utfrysning visade på att elever som utesluter andra ofta är väl medvetna om detta, och att de 

som utfryses ofta är samma elever vid upprepade tillfällen. Detta medför att en del elever kan 

marginaliseras, vilket innebär att de på både kort och lång sikt får en låg status-position som ofta är svår 

att bryta (Dahl, 2011; Lago & Elvstrand, 2019; Wesselmann & Williams, 2017).  

Den fria leken, de växande barngrupperna, det begränsade utrymmet samt de individuella lekregler som 

eleverna har beskrivs medföra att vissa elever blir delaktiga och andra utesluts (Elvstrand & Lago, 2016). 

Ett vanligt förekommande exempel handlar om hur tre flickor leker och en fjärde flicka kommer och 

tittar på, vilket beskrivs som en tillträdesstrategi. De tre flickorna säger att den fjärde flickan förstör och 

att hon ska gå därifrån. I detta skede ber den fjärde flickan om hjälp av fritidsläraren som uppmanar om 

att alla får vara med och leka. När den fjärde flickan väl får vara med så tycker de tre flickorna att leken 

är tråkig och lämnar den fjärde flickan. Lago och Elvstrand (2019) beskriver hur handlingar, likt den i 

exemplet ovan kan kategoriseras utifrån villkorat deltagande, osynliggörande och avvisande handlingar. 

Villkorat deltagande beskrivs innebära att en elev inträder i en lek eller aktivitet, men tillskrivs en 

underordnad roll. I denna så kan eleven endast vara med på de villkor som hen tillskrivs. Detta beskrivs 

innebära att eleven är med, men likväl står utanför gruppen. Detta villkorade deltagande görs möjligt 

genom frånvaro av lärare, vilket främst förekommer inom den fria tiden, som på raster och fritids. 

Osynliggörande beskrivs även det förekomma inom den fria tiden i skolan, genom icke-handling. Detta 

exemplifieras genom att det ofta rör sig om att en elev vistas under en fri tid och eleven går omkring 

ensam, trots att det finns många aktiviteter runt omkring. Osynliggörandet innebär att ingen elev tar 

kontakt och eleven som är ensam blir heller inte tillfrågad att delta, eller uppmärksammad av personalen. 

Att gå omkring ensam på skolgården eller på fritids beskrivs som en vanligt förekommande strategi för 

barn som inte har någon att leka med. Genom att de går omkring så uppmärksammas heller inte 

utanförskapet alltid av lärare, utan kan vara ett utanförskap som fortlöper över tid. Avvisande handlingar 

utgör motsatsen till osynliggörande. Detta då avvisande innebär att elever uttryckligen exkluderar 

genom att utesluta någon eller några från lekar eller aktiviteter. Till skillnad från villkorat deltagande 

innebär avvisande handlingar att en elev söker tillträde verbalt, vilket möjliggör avvisandet då de elever 

som leker kan säga ”nej du kan inte”. Vid avvisande av en tredje part beskrivs relationen mellan paret 

som leker stärkas, då det innebär en delad och gemensam erfarenhet (Lago & Elvstrand, 2019). 

Avslutningsvis kan inte exkludering och utanförskap endast förstås utifrån elevers fria utrymme att 

själva välja aktivitet eller lekkamrat, då det kan förekomma i mindre oplanerade situationer. Det kan 

handla om vem man sitter bredvid i samlingsringen, vem man går med till matsalen eller vem man leker 

med på rasten. Den fria tiden, fria leken och valmöjligheterna som finns på raster och fritidshem bidrar 

till att relationer stärks, men även att relationer riskerar att misslyckas och att en del barn som har låg 

social status eller avviker från normen riskerar att hamna utanför (Lago & Elvstrand, 2019).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Fritidshemmet utgör en grupporienterad arena för social utveckling, med fokus på kamratrelationer samt 

känsla av trygghet och tillhörighet i elevgruppen (Skolverket, 2019). Med beaktande till detta har 

följande studie genomförts med förhoppning om ökad förståelse för hur fritidspersonal ser på och 

således beskriver elevers relationsskapande och grupperingar inom fritidshemsverksamheten samt hur 

dem ser på sin roll och betydelse för att främja elevers känsla av social tillhörighet och trygghet. Vidare 

syftar studien till att få förståelse för hur relationsskapandet eventuellt medför att en del elever utesluts 

och andra inkluderas. 

Då fritidshemmet utgör en grupporienterad verksamhet, kan det tolkas vara av stor vikt att undersöka 

hur personalen ser på dessa gruppkonstellationer, vad som utmärker dem, hur de uppkommer och hur 

man arbetar med dessa, i syfte att främja social tillhörighet bland eleverna. Följaktligen har personalens 

beskrivningar och syn på elevernas relationsskapande, grupperingar samt behov runt dessa varit i fokus. 

Detta då dessa aspekter beskrivs utgöra ett forskningsgap samt då personalen beskrivs utgöra grunden 

för hur verksamheten organiseras och innehar det övergripande ansvaret för att samtliga barn upplever 

trygghet och meningsfullhet i fritidshemmet (Audley-Piotrowski, Singer & Patterson, 2015; Jonsson & 

Lillvist, 2019; Skolverket, 2019). För att på ett omfattande sätt kunna tolka hur personalens 

beskrivningar kan variera eller innefatta liknande synsätt har ett flertal intervjuer genomförts med 

fritidspersonal med varierande utbildning och arbetserfarenhet. Vidare är denna studie utförd med 

beaktande till uppsatsförfattarnas kommande yrkesprofession, med förhoppning om ökad förståelse om 

fritidshemsverksamheten samt bredare kunskap om tidigare forskning.  

 

Följande frågeställningar har tagits fram: 

 

− Hur beskriver fritidspersonal elevers relationer och grupperingar på fritidshem?  

− Hur talar fritidspersonal om elevers behov och inflytande i grupper på fritidshem?  

− Hur beskriver fritidspersonal elever som agerar ledare och elever som hamnar utanför?  

− Hur ser fritidspersonal på sin egen roll i att främja social tillhörighet och trygghet? 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Följande teoriavsnitt utgår ifrån gruppsykologi som teoretisk utgångspunkt. Detta val är grundat i 

förståelsen av hur betydande gruppdynamiska processer beskrivs vara, i förhållande till fritidshemmets 

uppdrag (Skolverket, 2019), samt tolkningen av att fritidshemmet bör präglas av en grupporienterad 

verksamhet, för att främja relationer, trygghet och känsla av tillhörighet (Jonsson & Lillvist, 2019).  

Avsnittet presenteras med beaktande till de begrepp som avses analyseras i kommande resultat- och 

analysavsnitt. Dessa är: Grupper, informella grupper, formella grupper, referensgrupper, 

grupporienterat, tillhörighet, utveckling, regler, normer, trygghet, roller, relationer, status, behov, 

bekräftelse, kommunikationsstörningar, ledare (Cooley, 1902; Harris, 2000; Hwang & Nilsson, 2014; 

Nilsson, 1993). 

4.1 Socialt samspel inom grupper  

Nilsson (1993) menar att en grupp kan bestå av två eller fler personer, vilka påverkar varandra i samspel. 

Grupper beskrivs kunna skilja sig åt genom exempelvis formella och informella, primära och sekundära, 

samt referensgrupper. En formell grupp beskrivs vara stor, med fasta regler samt med en tydlig ledare 

(Hwang & Nilsson, 2014). Då gruppen är stor den därav mindre intim och saknar betoning på 

gruppklimatet. Gruppen beskrivs ofta vara skapad av en organisation, med en permanent chef eller 

ledare. En informell grupp framställs vara mer spontan och bildas utifrån samhörighet eller 

gemensamma intressen. Ett exempel på en informell grupp är en kamratgrupp, där ledarskapet är mer 

skiftande och rollerna bestämda utifrån förväntningar, normer eller outtalade förutsättningar. Därutöver 

är formella grupper mer präglade av samhörighet och relationsbehov än tydliga mål och bestämda 

uppgifter. En primärgrupp kan anses likna en informell grupp, där medlemmarna samspelar ansikte mot 

ansikte samt kännetecknas av ett ”vi”, vilket är viktig för tillhörighetskänslan (Cooley, 1902; Hwang & 

Nilsson, 2014). En sekundärgrupp beskrivas likna formella grupper då de ofta är större än primära 

grupper, där medlemmarna saknar klarhet i vilka medlemmarna är (Hwang & Nilsson, 2014). Dock 

tolkas sekundärgrupper ha ett uttalat syfte trots att de inte nödvändigtvis samspelar med varandra. 

Därutöver redogör Hwang och Nilsson (2014) för referensgrupper, vilka kännetecknas av den grupp 

man tillhör eller den man vill tillhöra. En referensgrupp är en grupp man identifierar sig med, en grupp 

man ser upp till och som utgör en prestige man vill ta del av (Hwang & Nilsson, 2014).  

Nilsson (1993) menar att individer som träffas kontinuerligt påverkas av varandra. Han menar att detta 

medför att det bildas normer och regler i gruppen för vad som sägs och görs. Individer beter sig likartat 

för att det ska förenkla samspelet, vilket annars skulle göra att varje möte innebar något nytt och 

oförutsägbart om individer inte anpassade sig rådande normer och regler. Normer och regler i en grupp 

bidrar till att gruppmedlemmarna upplever trygghet, menar Nilsson (1993). Med de regler som uppstår 

i grupper beskrivs individer få roller. Det innebär att det finns en förväntning på respektive medlem att 

hen ska bete sig och göra på ett visst sätt. De roller som uppstår gör att individer förväntar sig vissa 

beteenden av andra, och vidare kan dessa roller förstås som kompletterande samt beroende av varandra. 

En grupp kan förstås som en samling individer eller som en samling relationer. Begreppet relation 

beskrivs innebära ett band, eller en förbindelse. Rollerna kan därutöver skilja sig åt, beroende på makt, 

status och andra dimensioner. Status beskrivs innebära en ställning eller en position, där en grupp 

tilldelas en status för att fungera samspelt med varandra. Det framgår att statusen kan förstås utifrån hur 
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vi ställs gentemot andra, hur våra förmågor eller kunskaper ställs gentemot gruppens, eller om våra 

åsikter är accepterade eller riktiga. Statusen mellan individer i en grupp beskrivs vara någorlunda stabil, 

men är dock föränderlig. Detta då nya situationer, händelser, misslyckanden eller nya medlemmar kan 

påverka statusen, och de rådande statusmönstren som finns (Nilsson, 1993).  

Nilsson (1993) beskriver hur de roller som infinner sig kan förstås utifrån att handlingar upprepas, då 

individer utifrån sin roll agerar på liknande sätt i olika situationer. Rollerna beskrivs som det förväntade 

beteendet, medan normerna är det som reglerar beteendet. Vanliga roller beskrivs vara: den blyge, den 

pratige och den skämtsamma. Trots att en roll endast kan förstås som en generaliserad tolkning av en 

individ, så förväntar sig ofta människor att individen handlar utifrån sin roll. Detta beskrivs vidare kunna 

leda till att individer kan fastna i den roll som tillskrivits. Det som skiljer roller emellan är om de innehar 

hög eller låg status, samt om de utgör en ledarskapsroll eller inte (Nilsson, 1993). Hwang och Nilsson 

(2014) beskriver därutöver de psykologiska behov som anses vara av vikt i gruppsammanhang, vilka är 

bekräftelse, tillhörighet, trygghet och utveckling. Dessa faktorer beskrivs kunna stärka ens självbild, 

medföra känsla av att bli inkluderad, bidra till att man upplever en trygghet från att bli utstött samt 

medföra upplevelsen av att utvecklas som individ. Dessa behov beskrivs behöva bli tillgodosedda, för 

att gruppen ska fungera effektivt (Hwang & Nilsson, 2014). 

Nilsson (1993) menar att det som främst förenar människor är att de besitter liknande mål och behov. 

Gällande behov så finns det ett flertal sådana som endast kan uppfyllas av andra, som uppmuntran, 

bekräftelse eller känsla av samhörighet och tillhörighet. En del utav behoven beskrivs kunna uppfyllas 

av endast en annan individ, men oftast behövs ett flertal individer eller grupper för att fylla dessa. Då 

Nilsson (1993) menar att människan behöver andra människor i sin närhet, medför det att vi anpassar 

oss till grupper och individer. Gemensamma mål beskrivs kunna vara när individer tillsammans strävar 

efter att göra något eller uppfylla något tillsammans, på fritiden eller i arbetslivet. Trots att status och 

makt påtalas förekomma inom alla relationer och grupper, menar Nilsson (1993) att en del är omedvetna 

om att de besitter makt eller inflytande över andra. Huruvida en individ kan påverka grupper beror på 

dess status eller makt i förhållande till övriga medlemmar. Avslutningsvis beskrivs det finnas individer 

som fungerar bra i vissa grupper, men verkar sämre i andra, beroende på vilka mål, behov, identiteter 

och strukturer som råder i den kontextuella gruppen (Nilsson, 1993). 

4.2 När gruppens samspel inte fungerar  

Nilsson (1993) redogör för hur ens identitet handlar om vad man kan, vad man gör samt vem man är 

och att det är i relation till andra som vår identitet till stor del skapas. Genom att kommunicera och verka 

med andra så ges vi en bild av vem vi är och följaktligen skapas vår identitet. Människan beskrivs ha ett 

stort behov av att känna tillhörighet, närhet och acceptans, då vi genom detta upplever oss bekräftade 

och sedda av andra. Om man däremot inte accepteras för den man är av en grupp, finns det en risk att 

man söker tillhörighet i grupper med lägre social status, då detta medför att man ökar möjligheten att få 

en positiv status i denna. Om man heller inte får någon bekräftelse av sin omgivning så tenderar individer 

att bryta mot normer och regler, för att få någon form av bekräftelse, även om den är av negativ klang. 

Därutöver menar Nilsson (1993) att individer som håller sig utanför gruppen, kan tolkas göra detta då 

de är rädda för att bli utsatta.  

Om en grupp inte fungerar, så räcker det inte med att studera de enskilda individerna, utan det behöver 

förstås utifrån gruppen som helhet (Nilsson, 1993). När individer agerar i samspel med varandra, möter 

blickar innan handlingar eller dras till varandra, kan man utifrån sett uppfatta vilka som tillhör en grupp. 

Hwang och Nilsson (2014) menar att det finns ett flertal faktorer som kan bidra till att en grupp inte 
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fungerar. Författarna exemplifierar detta med olika kommunikationsstörningar och konflikter, vilka kan 

leda till både positiva och negativa effekter inom en grupp. En utav de vanligaste störningar gällande 

kommunikationen beskrivs vara att individer ofta utgår från sitt eget perspektiv i samspelet med andra. 

Detta medför att vi tror att det vi säger även tolkas på det sätt vi avser, samt att vi förutsätter att vår 

tolkning av någon annans åsikt stämmer överens med vad personen menat. Därutöver beskrivs tystnad 

vara en kommunikationsstrategi som ibland används för att dra sig undan samspel eller samtal. 

Osynliggörande beskrivs vara en faktor som används i syfte att nonchalera eller ignorera någon. 

Därutöver kan individer använda förlöjliganden, som att skratta åt någon annans synpunkt eller yttre, i 

hopp om att få ökad status eller makt (Hwang & Nilsson, 2014).  

4.3 Ledarskapets påverkan  

De relationer och gruppidentiteter vi har under barn- och ungdomsåren är extra viktiga för vår utveckling 

och våra liv (Hwang & Nilsson, 2014). Vi utvecklar således vår sociala identitet, vår självbild och våra 

olika gruppidentiteter, vilket vidare påverkar oss genom livet. I de första åren i ett barns liv är familjen 

den grupp vi föds in i, vilken beskrivs prägla vår identitet, våra normer samt våra grundläggande 

värderingar. Därefter är grupper i förskolan även av vikt, men inte i lika stor utsträckning som i äldre 

barnaår. Detta då yngre barn beskrivs ha lägre förmåga att förstå instruktioner samt initiera 

gruppaktiviteter på egen hand. När barnet sedan blir något äldre ökar antalet relationer och sociala 

sammanhang som barnet vistas i, vilket medför att lärare, skolpersonal och skolkamrater utgör viktiga 

och betydelsefulla relationer för barnet. Vidare beskrivs barn tillbringa omkring femtio procent av sin 

tid i sällskap av jämnåriga, vilket innebär att dessa relationer är extra viktiga för den sociala 

utvecklingen. Föräldrar beskrivs således inte ha så stor påverkan på identitetsskapandet som man 

tidigare trott, då omkring femtio procent av personligheten är medfödd och resterande femtio procent 

utvecklas genom grupper och relationer till jämnåriga (Harris, 2000; Hwang & Nilsson, 2014). 

Nilsson (1993) menar att människor grupperas när de har gemensamma problem de vill lösa eller när de 

söker utbyte av varandra. Dock innebär inte grupptillhörigheten alltid en självvald sådan, då det 

exempelvis inom skolan förekommer gruppindelningar som man kan tvingas in i. För att som 

utomstående kunna förstå gruppen räcker det inte att studera enskilda aspekter, utan man behöver förstå 

gruppen som helhet med de rådande statusrollerna och normerna som ryms däri. Därutöver går det heller 

inte att förstå varför individer gör som de gör, om man saknar inblick och kunskap om gruppens normer 

och regler (Nilsson, 1993). Därutöver har skolan och det rådande ledarskapet en betydande roll gällande 

barns möjligheter att få varierande och rika resurser att utforska sig själva samt sin omgivning (Hwang 

& Nilsson, 2014). Lärare beskrivs således ha en stor roll i det rådande skolklimatet och hur grupper 

fungerar. Detta genom lärarens förmåga att skapa ordning, regler, formulera krav och förväntningar samt 

att ge stöd i den personliga utvecklingen. Under skolåren beskrivs samspelet komplext då elever får fler 

sociala erfarenheter, utvecklar språkliga förmågor samt deltar i diskussioner, samarbeten och konflikter 

med jämnåriga. Därutöver har de jämnåriga relationerna betydelse för hur individer utvecklar normer 

och sociala jämförelser, genom att individer även jämför sig med varandra (Hwang & Nilsson, 2014).  

Nilssons (1993) bok beskrivs syfta till att utveckla kunskapen hos de som arbetar med grupper, såsom 

lärare och andra med ledarskapsyrken. Med insikt i gruppdynamiska processer och dimensioner, 

beskrivs boken kunna främja yrket hos de som arbetar med grupper av olika slag. Nilsson (1993) menar 

att om den yrkesverksamma inte reflekterar och utvecklar sin kunskap och förmåga att leda en grupp, 

skulle en yrkeserfarenhet på fem år, kunna innebära en egentlig yrkeserfarenhet på ett år, upprepad fem 

gånger. Grupper beskrivs som komplexa, där det viktigaste är att ha kunskap kring hur normer utvecklas, 
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hur rollfördelningen sker samt hur status inverkar på grupper och handlingarna däri. Dock finns det inte 

några riktiga svar på hur en ledare kan få en grupp att fungera optimalt, utan det är beroende av grupp, 

ledare samt medlemmarnas erfarenheter. Men för att kunna ha inverkan på en grupp beskrivs man som 

ledare behöva känna till gruppens historia och vad som sammanfört individerna, för att kunna förstå 

deras nutida handlingar. Därutöver behöver en ledare ha förståelse för gruppens roller, normer och regler 

samt ta hänsyn till relationerna i gruppen. Nilsson (1993) framhåller att vissa individer dras till varandra, 

en del arbetar bra tillsammans och en del tycker mindre om varandra. Nilsson (1993) beskriver varför 

relationer är viktiga för oss, och detta beskrivs vara så enkelt som att det är bra för människan. Det är 

genom relationer som vi utbyter glädje, sorg och det som ofta gör livet värt att leva. Många 

undersökningar beskrivs stärka den uppfattningen att relationer är det som gör att vi upplever kärlek, 

bekräftelse, tillhörighet, välbefinnande och mening, menar Nilsson (1993). 

5. Metod 

5.1 Kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod 

För att på ett adekvat sätt få fram relevant material till uppsatsens frågeställningar har valet av metod 

diskuterats mellan författarna med omsorg. Enkätsvar, intervjuer med barn samt observationer har 

samtliga övervägts. Slutligen enades vi om att kvalitativa intervjuer skulle vara att föredra och till detta 

en kvalitativ analys för vidare bearbetning. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att kvalitativa 

intervjuer kan vara fördelaktiga om man vill åt informanternas känslor, funderingar eller tankar. Vidare 

menar författarna att man genom kvalitativa intervjuer kommer närmare forskningsfältet men att 

kvalitativa intervjuer dock kan medföra svårigheter i att konstatera konkreta resultat. Denna studies syfte 

är dock inte att få konkreta svar, utan snarare en bredare kännedom kring hur man i verksamheten ser 

på och resonerar kring de frågeställningar som undersöks. Vidare bestämdes även att frågeställningar 

och intervjuer samtliga ska anpassas utifrån fritidspersonalens perspektiv. Syftet att genomföra 

kvalitativa intervjuer grundar sig inte enbart i hur väl det passar med frågeställningarna utan har även 

genomförts med intentionen om att skapa ett samtal snarare än en statisk utfrågning. Som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) skriver så kan kvalitativa intervjuer ge en bredare bild kring de frågor som 

ställs. Vidare påtalar författarna en ytterligare fördel med kvalitativa intervjuer, då intervjuaren kan välja 

mer fritt kring vilka frågor som ställs samt i vilken ordning, beroende på hur intervjusituationen ser ut. 

Kvalitativa intervjuer beskrivs även ge intervjuaren en frihet att hitta nya möjliga ingångar till frågorna 

eller till och med helt nya ämnen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Med detta i beaktande har vi 

ansett kvalitativa intervjuer mest lämpade avseende uppsatsens syfte och frågeställningar. Valet av 

förhållningssätt vid intervjutillfällena har diskuterats i förväg och således har vi enats om att genomföra 

intervjuer tillsammans, i hopp om att upprätta en god relation till informanterna i ett tidigt stadium. 

Därutöver har hänsyn tagits till vad Kvale och Brinkmann (2014) betonar, avseende att genomförandet 

av intervjuer kan kännas enkelt eftersom det påminner mycket om vardagliga samtal. Dock påtalar 

författarna vikten av att vara uppmärksam, då man riskerar att få ett vagt resultat om man går ut för 

snabbt, utan vidare förberedelser (Kvale & Brinkmann, 2014). För att undvika detta gjordes ett 

preliminärt schema med förslag på datum för mailutskick, intervjuguiden färdigställdes och 

intervjuernas genomförande planerades, med hänsyn med Denscombes (2004) rekommendationer. 
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5.2 Urval och avgränsningar 

Valet av informanter har skett med endast ett ”krav”, vilket var att samtliga deltagande ska ha jobbat 

eller jobbar inom fritidshemsverksamhet. Att endast tillfråga fritidslärare ansåg vi skulle kunna medföra 

svårigheter med hänsyn till att utbildningen är relativt ny. Varpå även frågeställningarna formulerats 

med hänsyn till samtliga inom fritidshemmet, oavsett eventuell utbildning och roll. Vidare såg vi 

fördelar i att bredda urvalet, då det möjliggjort en bredare bild och ett bredare resonemang till 

frågeställningarna. Målet var även att skapa intervjusituationer på ett antal olika skolor i 

storstadsområdet. Därför har fem intervjuer skett utifrån ursprungsplaneringen, på olika skolor och med 

personal som innehar olika befattningar inom fritidshem. Därefter blev det en fråga om tid, vilket bidrog 

till att fyra intervjuer genomfördes på samma skola, där vi till slut blev mottagna. Risken med detta 

skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan bli att personerna i förväg får kännedom om vad som 

kommer att frågas eller att de möjligen besitter liknande attityder till frågorna, vilket riskerar att medföra 

att den bredd man hoppats få fram inte blir lika tydlig. Denscombe (2004) skriver dessutom att man 

måste ta hänsyn till den resursbegränsning man har och behöver därför fatta strategiska beslut utifrån 

vad som är rimligt och genomförbart.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Namn i uppsatsen Ålder Utbildning inom yrket Erfarenhet 

inom yrket  

Datum för intervju 

1. Emma 25–30 Saknar utbildning  Ca 5 år 10 februari 2020 

2. Lukas 25–30 Utbildad  Ca 1 år 10 februari 2020 

3. Karl 25–30 Saknar utbildning  Ca 2 år  11 februari 2020 

4. Fredrik 50–55 Saknar utbildning  Ca 35 år 18 februari 2020 

5. Olivia 20–25 Saknar utbildning  Ca 2 år 20 februari 2020 

6. Harald 45–50 Utbildad Ca 10 år 25 februari 2020 

7. Marie 20–25 Utbildad Ca 1 år 25 februari 2020 

8. Åke 50–55 Utbildad Ca 20 år 25 februari 2020 

9. Sofia 45–50 Utbildad Över 30 år 25 februari 2020 

Följande tabell visar en sammanfattande översikt över informanterna. Samtliga har givits fiktiva namn 

och åldern har angivits i ett spann på fem år för att minimera risken att kunna härleda informantens 

identitet. Därutöver har hänsyn tagits till att flertalet intervjuer genomförts på samma skola då precis 

utbildning inte redovisas, med beaktande till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

5.3 Genomförande 

Inför genomförandet av samtliga intervjuer har vi påtalat att vi är flexibla och kan mötas där det passar 

informanten. Även tidsmässigt har vi anpassat oss för att situationen ska bli så bekväm som möjligt för 

informanten. Platser där intervjuerna har genomförts har varierat mellan allt från hemmet till 

arbetsplatsen, men utan upplevelse av kvalitetsskillnad på empirin. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) framhåller att det kan vara gynnande att ge  



 

 

13 

n en mindre gåva innan intervjun för att skapa en god stämning inför samtalet, samt för att påvisa 

uppskattning för medverkandet. Med detta i beaktande har vi inför intervjusituationerna haft med oss en 

chokladask, som tack för bidragande till examensarbetet. Samtliga intervjuer har spelats in med våra 

privata telefoner av säkerhetsskäl, skickats på mail till våra privata adresser för att sedan sparas ner och 

lyssnas på hemmavid. Intervjuerna är även döpta så att man inte ska kunna härleda vare sig arbetsplats 

eller person. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver även hur intervjuns första minuter är avgörande för hur samtalet 

kommer att gå. Författarna menar att den som intervjuas vill få en uppfattning av intervjuaren, vilket 

kan ges genom att intervjuaren talar fritt om sig själv. Därefter är det av vikt att intervjuaren lyssnar 

uppmärksamt samt visar intresse och förståelse. Inledningsvis börjar intervjun med att intervjuaren 

redogör för syftet med intervjun, beskriver hur intervjun exempelvis blir inspelad samt frågar om 

informanten har några frågor innan intervjun ska börja (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har vi tagit i 

beaktande då vi först berättat kort om syftet med intervjun och uppsatsen och därefter redogjort för de 

fyra etiska kraven som Vetenskapsrådet listar (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Detta för att informanten 

innan intervjun sätter igång, ska känna sig säker och trygg med att själv bestämma över sin medverkan 

samt att tredje part inte kommer att ta del av vad som sägs. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det 

är av yttersta vikt att omfattande klargöra de forskningsetiska principerna och sekretess. Intervjuerna 

har varit planerade för 30 till 40 minuter, vilket vi talat om för informanten innan intervjutillfället. Efter 

varje intervju har vi varit noggranna med att tacka så mycket samt frågat om vi får höra av oss ifall 

någon ytterligare fråga skulle dyka upp, avseende att fylla ut de luckor som eventuellt upptäckts.  

Varje intervju har genomförts med samma utgångspunkt där intervjuguiden varit en mall där vi följt 

temarubrikerna på så sätt att vi alltid börjat med ”sociala relationer”. Därefter har det beroende på svaren 

ställts en del följdfrågor samt medfört att vi hoppat lite mellan frågorna under det temat. Därefter följdes 

i tur och ordning ”personalens påverkan” och slutligen ”tillhörighet och utanförskap”. I de fall där vi 

båda har varit närvarande, har en av oss frågat merparten av frågorna samtidigt som den andre har 

antecknat. Detta då Hallin och Helin (2018) skriver att anteckningar är bra för att man på så sätt kan 

fånga upp kroppsspråk eller utifall inspelningsutrustningen skulle sluta fungera. Vid genomförandet och 

även under bearbetningen har vi tagit del av Vetenskapsrådets (2017) syn på ”Outliers”, vilka kan bero 

på en eller flera oavsiktliga missar. Outliers innebär att man får fram resultat som ter sig märkligt i 

förhållande till de andra resultaten. Även plagiat finns inom denna kategori och kan vara det allra mest 

vanligt förekommande forskningsfusket. Eftersom forskning oftast utgår ifrån eller lånar begrepp eller 

forskning från andra, är det av yttersta vikt att man i sin forskning klargör vem eller vilka som har skrivit 

vad (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Då de nio intervjuerna inte genomfördes vid samma tillfälle har vi delat upp transkriberingarna 

sinsemellan direkt efter genomförandet. Då ljudfilerna legat på telefoner, vilka riskerar att tappas bort, 

har vi velat föra över filerna till datorer som finns hemmavid. Transkriberingarna valde vi i samråd med 

handledare att skriva ut mer i fullständiga meningar men samtidigt varit ytterst noggranna med att skriva 

ner vad som sagts för att inte råka ut för outliers (Vetenskapsrådet, 2017). Allt eftersom 

transkriberingarna färdigställts har vi, även här i samråd med handledare, kunnat plocka ut och finslipat 

vart vi behövt lägga fokus under transkriberingarna, för att sedan kunna göra en så fullgod analys som 

möjligt. Detta är något som Hallin och Helin (2018) samt Öberg (2015) påpekar blir en fördel - om man 

snarast börjar transkribera, eftersom man på så sätt bekantar sig med materialet och kan komma på nya 
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idéer inför kommande intervjuer samt kan ges inspiration till nya frågeställningar som kan vara relevanta 

för analysen av empirin (Hallin & Helin, 2018; Öberg, 2015). Ovannämnda är något som även vi 

upptäckt ett par gånger under tiden vi bearbetat materialet, då vi har använt en gemensam mall för våra 

transkriberingar. Detta underlättade även bearbetningen, då vi lättare kunde urskilja vissa svar som gett 

extra tyngd till frågeställningarna samt talande citat. När samtliga transkriberingar färdigställts skrevs 

dem ut för att lättare kunna läsas igenom ett flertal gånger. För att därefter börja med den tematiska 

analysen, vilket vi valde som analysmetod. Som utgångspunkt och mall för detta har vi utgått ifrån Braun 

och Clarkes (2006) sex steg vilka redogörs för nedan. 

Braun och Clarkes (2006) guide i sex steg inleds med fasen som kallas för att bekanta sig med materialet. 

Vilket innebär att man, genom att läsa aktivt, samtidigt letar efter identifierbara mönster eller teman. 

Med beaktande till detta inleddes analysen av transkriberingarna direkt efter att de skrivits ut. Braun och 

Clarke (2006) hävdar även att det är klokt att läsa igenom det insamlade materialet minst en gång innan 

man börjar med själva kodningen, vilket vi också tog i beaktande då vi ville ha möjligheten att direkt 

markera ut eventuella likheter och skillnader. Här menar Braun och Clarke (2006) att läsandet och 

omläsandet kan vara mycket tidskrävande men att det är starkt rekommenderat. De skriver även att, om 

den insamlade empirin är gjord via exempelvis intervjuer, så måste den transkriberas. Vidare menar 

Braun och Clarke (2006) att det inte finns någon exakt mall för hur materialet ska transkriberas, men att 

det är av vikt att materialet är välarbetat och innehåller både verbala och icke-verbala situationer. En 

icke-verbal situation kan till exempel vara en hostning eller harkling. Den andra fasen som kallas för att 

generera initiala koder, beskrivs kunna påbörjas först efter man har läst in sig i materialet så pass att 

man har skaffat sig en eller flera idéer om vad i texten som är intressant (Braun & Clarke, 2006). Detta 

upptäcktes genom att vi snabbt kunde konstatera vad som sagts under varje tema som för oss varit 

intressant och som vi känt haft substans, både för frågeställningar och teori. Kodningen genomfördes 

med ett färgschema där vi efter vi bekantat oss med materialet gjorde fyra nya kodnings-rubriker. Dessa 

såg ut likt följande: Hur grupper och relationer utformas (rosa), Roller, egenskaper och speciella behov 

(gul), Ledare och utanförskap (grön) samt Personalens roll (blå).  

Vidare menar Braun och Clarke (2006) att kodningen i sig kan se olika ut beroende på syftet med 

analysen, då fokus antingen kan vara på datan eller på teorin. Detta har varit svårdefinierat i vår studie, 

men kodningen har genomförts till största del utifrån vald teori samt hur den insamlade datan förhåller 

sig till denna. Braun och Clarke (2006) framhåller även om att det är klokt att koda för flera teman. Vi 

valde dock att läsa igenom materialet så pass ingående att vi kunnat bestämma oss för teman och till 

största del kodat utefter dessa. Enligt Braun och Clarke (2006) börjar den tredje fasen efter att man har 

initial-kodat all data samt när man fått fram en lista på olika koder. Inom denna fas börjar även 

förhållanden mellan koder att identifieras, där vissa koder istället kan bli huvudteman eller så återfinns 

underteman. Gällande detta valde vi dock ett lite annorlunda tillvägagångssätt, då kodningsrubrikerna 

skrevs fram innan kodningen, vilket gav oss en ram att förhålla oss till. Detta innebär ändock inte att vi 

varit icke-observanta avseende nya kodningar och teman som dykt upp, utan att vi istället försökt sortera 

in dessa under färgkodningsrubrikerna. I den fjärde fasen att granska teman beskrivs det vara vanligt att 

vissa förslag till teman inte räcker för att kunna konstateras som faktiska teman, exempelvis om det inte 

finns tillräckligt med data som stödjer förslaget, eller om teman går in i varandra (Braun & Clarke, 

2006). Upplevelse av för lite data är dock inget som funnits, snarare behövde den omfattande datan 

granskas ett flertal gånger innan vi hittat fullgod substans. Braun och Clarke (2006) menar att det också 

är av vikt att datan under ett tema samverkar på ett fullgott sätt och samtidigt ska distinktioner erhållas 

emellan dem. I denna fas tillbringade vi en stor del av vår tid, och vår upplevelse har hela tiden varit att 

det behövts både substans mellan data och rubricering, men även att rubrikerna och därmed även datan 
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inte får bli för lika. Detta då vi anser att risken finns att man således tappar läsarens intresse. Vidare har 

hänsyn tagits till de två nivåer som Braun och Clarke (2006) menar finns, avseende granskningen inom 

denna fas. Den första utgör en granskning av den framkodade datan, alltså att man läser all kodning 

under varje tema och funderar kring huruvida kodningen följer ett relevant mönster i förhållande till 

temat. Skulle det visa sig att den kodade datan inte formar ett relevant mönster bör man fundera kring 

om temat verkligen passar. Den andra nivån involverar samma moment, men i detta steg avseende 

materialets helhet där man funderar på hur pass giltigt varje tema är i relation till den insamlad datan 

(Braun & Clarke, 2006).  

Den femte fasen att definiera och namnge teman börjar, enligt Braun och Clarke (2006), när en 

tillfredsställande tematisk karta över datan existerar. I denna fas definieras och renodlas de teman man 

tänker presentera i sin analys, vilket mer eller mindre skett löpande under vår kodning. Här ändrade vi 

återigen smått på rubriceringar, samt identifierade fler koder som kunnat gå in i varje tema. Braun och 

Clarke (2006) menar även att begreppen ”definiera” och ”förbättra” i denna kontext ska förstås som att 

identifiera själva essensen av vad varje tema, i relation till vad teorin handlar om, samt att komma fram 

till vilken aspekt av datan som varje tema fångar in. Detta gjordes både under- och efter kodning och 

genomläsning tills vi kände oss helt nöjda. Författarna menar även att det är viktigt att inte göra valda 

teman för komplexa eller att ha alltför höga förväntningar på dessa, men att det ändock är viktigt att inte 

endast redovisa den framtagna datan utan att identifiera vad som faktiskt är intressant med varje valt 

tema och varför. Den sista fasen om att skriva fram rapporten inleds när det finns helt genomarbetade 

och genomtänkta teman (Braun & Clarke, 2006). Det komplicerade som framgår under denna fas är att 

man nu behöver kunna förklara den avancerade process som den insamlade datan inneburit och detta 

ska göras på ett sätt som övertygar läsaren om dess giltighet. I detta skede lästes empirin igenom och 

kodningen jämfördes ytterligare. Vidare menar Braun och Clarke (2006) att det är viktigt att välja ut 

exempel som kan påvisa essensen med varje enskilt tema i förhållande till den slutsats man vill betona, 

vilket denna uppsats avser att möta, genom att presentera citat som ansetts betydande under uppsatsens 

resultatdel. 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

Genom studien har vi valt att utgå ifrån både Vetenskapsrådet (2002) samt Vetenskapsrådet (2017) i 

syfte att skapa en omfattande bild av de regler och forskningsetiska principer som gäller för detta arbete. 

Uppsatsen har bearbetats i linje med Vetenskapsrådets (2017) åtta allmänna regler vilka behandlar hur 

man ska tala sanning samt medvetet granska och redovisa utgångspunkter. Därutöver ska resultat och 

metod redovisas öppet, eventuella kommersiella bindningar ska redovisas och tidigare 

forskningsresultat får inte stjälas. Dokumentation och arkivering ska hållas i god ordning och studiens 

bidrag får heller inte orsaka någon skada eller kränkning, vare sig för fritidspersonal, elever eller för 

andra inom fritidshemsverksamheten. Slutligen hänvisar Vetenskapsrådet (2017) till att man ska föra en 

rättvis bedömning av andras forskning.  

Då vi anser att de fyra huvudkraven för forskning redovisas på ett tydligare sätt i Vetenskapsrådet (2002) 

har vi utgått ifrån hur kraven formulerats i denna utgåva. De fyra huvudkraven som vi förhållit oss till 

klargör att dessa ska ingå inom det grundläggande individskyddskravet. Dessa fyra krav är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet innebär att samtliga informanter har rätt till information om undersökningens 

syfte och utgångspunkt samt vilka rättigheter informanten har genom sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). Samtliga aspekter kring studien har delgivits så att informanten kunnat avgöra sitt eget 
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deltagande. Vi har inför varje intervjutillfälle redogjort för studiens syfte, utgångspunkt samt 

informantens rättigheter. Efter varje intervju har vi återigen påtalat att informanten själv bestämmer över 

sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att författare eller forskare ska inhämta samtycke från varje 

enskild deltagare samt att man som informant har rätt att bestämma under vilka villkor man deltar 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtycket har först tillfrågats och därefter spelats in, vilket vi innan inspelning 

informerat om, då vi anser att informanternas godkännande är av ytterst vikt. Vidare har vi anpassat oss 

och genomfört intervjun på den plats informanten föredragit. Konfidentialitetskravet har mötts genom 

att samtliga deltagare har erbjudits största möjliga konfidentialitet. Vi har ansvarat för att arbetet i sin 

helhet samt transkriberingarna skrivits ut på ett sätt att informanters identiteter inte kan härledas. Även 

studiens lagring och förvaring har hanterats på ett sätt att ingen härledning av informanter av tredje part 

kunnat göras. Då ett antal intervjuer genomförts på samma skola har samtliga namn figurerats. Vi har 

även bytt kön på några av de figurerade namnen, för att minimera risken för härledning, då studiens 

resultatdel innefattar citat. Vidare har transkriberingar gjorts hemmavid, där tredje part inte kunnat 

avlyssna. Intervjuerna har efter inspelning på privata telefoner döpts om för att sedan mailas till våra 

privata mailadresser. Slutligen har vi redogjort för informanterna om det nyttjandekrav som föreligger, 

att det insamlade materialet endast kommer att nyttjas för studiens syfte. Informanterna har även 

informerats om rätten att få ta del av det färdigställda arbetet efter godkännande samt givits försäkran 

om att personuppgifterna är totalt skyddade och ej kommer att användas annat än vid 

transkriberingstillfällena (Vetenskapsrådet, 2002). Hänsyn har även tagits till att deltagande bör vara 

anonyma avseende precis ålder och yrkesbefattning. Detta genom att tabellen presenterar informanterna 

inom ett åldersspann samt med opreciserad utbildning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vidare har 

eventuella namn som dykt upp under intervjuerna antingen figurerats eller strukits i samtliga 

transkriberingar.   

5.6 Studiens kvalitet 

Valet av en kvalitativ intervjumetod medför både styrkor och svagheter. En aspekt som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter är att intervjuer endast ger en begränsad bild av en frågeställning 

eller ett fenomen, varav intervjuer ibland kan behöva kompletteras med exempelvis observationsstudier. 

Med hänsyn till tid och resurser valde vi dock att endast använda oss av en kvalitativ intervjumetod. 

Vidare menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att intervjuer inte heller kan peka på vad ett 

uttalande egentligen betyder, men att intervjuer medför att man kan gå tillbaka till den insamlade datan 

och analysera flera gånger. Detta ansåg vi vara en stor fördel när vi resonerade kring metodval. Vidare 

gav tidsaspekten och etiska riktlinjer ramar för undersökningens utformning. Att intervjua barn föll bort 

snabbt och likaså en observationsstudie, då vi i slutändan ansåg att ett personalperspektiv skulle ge oss 

bäst förutsättningar att genomföra en studie med god kvalitet. Hänsyn har även tagits till Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) avseende garantin på sanningshalten. Analysen gav flertalet liknande 

resonemang vilket ger oss tilltro att det fritidspersonalen berättar också stämmer överens med 

verkligheten. Fejes och Thornberg (2015) påtalar samtidigt svårigheten med att genomföra en kvalitativ 

analys när man tillhandahållit en stor mängd data, vilket är att skapa en faktisk mening med materialet. 

Författarna till denna uppsats har därför spenderat mycket tid med att läsa igenom, tematisera samt koda 

transkriberingarna, för att på så sätt säkerställa kvaliteten på uppsatsen. 

Valet av teori grundar sig i en förhoppning om att kunna bidra med ett nytt perspektiv kring hur man 

som fritidshemspersonal ser på och således relaterar till studiens frågeställningar. Vi har även hoppats 

kunna visa på ett nytänkande och en originalitet, vilket även enligt Vetenskapsrådet (2017), utgör ett 
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kriterium för kvalitet. Valet att applicera den gruppsykologiska teorin var utmanande avseende att teorin 

sedan tidigare var obekant för oss samt ej utmärkande inom tidigare forskning. Vilket följaktligen kan 

tänkas innebära ett nytänkande inom fritidshemsverksamheten. Med detta blev det även tydligare att en 

kvalitativ intervjumetod skulle kunna kombineras med en ”ny” teori på ett fungerande sätt. Detta gav 

oss möjlighet att inledningsvis läsa in oss på teorin, för att sedan konstruera en intervjuguide med 

förhoppning om att möta teorin på ett fullgott sätt. Att därefter använda en kvalitativ analysmetod gav 

oss möjligheten att grundligt läsa igenom transkriberingarna samt vidare konstruera lämpliga teman och 

mönster, allt eftersom vi blev bekanta med empirin. Utifrån fritidspersonalens utsagor märkte vi dock 

att en del frågor i intervjuguiden blev överflödiga, vilket även upplevdes som en svårighet avseende att 

konkretisera exakta frågor utifrån frågeställningar. Trots detta valde vi att fortgå med intervjuguiden 

oreviderad, då vi resonerade att det kunde ge en bredd kring svaren, med eventuellt fler infallsvinklar 

och aspekter att analysera. Detta val grundades i valet att endast applicera ett teoretiskt perspektiv på 

studien, vilket Svensson (2015) menar kan begränsa studiens analys. Men med en mer omfattande 

intervjuguide kvarstod förhoppningen om att kunna väga upp den eventuella begränsningen.  

6. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer utfallen av de nio intervjuerna att presenteras och analyseras. Detta utifrån 

uppsatsens frågeställningar samt gruppsykologi och berörda begrepp. Då studien fokuserar på flertalet 

områden gällande grupper, roller samt personalens roll så har avsnittet delats upp i fyra underrubriker:  

Grupper och dess betydelse: presenterar hur personalen ser på elevers grupperingar i fritidshemmet, 

vad som ligger till grund för dessa, vilka grupper eleverna formar samt vilka personalen delar upp eller 

själva organiserar.  

Ledarroller, tillhörighet och utanförskap: presenterar de roller som fritidspersonalen beskrivit 

gällande grupper och inflytande. Vilket övergripande handlar om ledare och de berörda egenskaper de 

beskrivs besitta samt personalens utsagor om vilka elever som blir inkluderade och vilka som eventuellt 

tenderar att hamna utanför.  

Elevers behov och möjligheter: redogör för hur personalen beskriver elevers behov och inflytande 

samt vikten av kamratrelationer.  

Personalens betydelse av social tillhörighet: redogör för hur personalen tolkar sin betydelse i att 

främja social tillhörighet och trygghet, samt vad de anser att de har för övergripande ansvar inom 

fritidshemmet. 

Samtliga avsnitt kommer var för sig att presentera empirins resultat tillsammans med analytiska 

resonemang. Detta med grund i följande gruppsykologiska begrepp: Grupporienterat, grupper, 

informella grupper, formella grupper, referensgrupper, tillhörighet, utveckling, regler, normer, trygghet, 

roller, relationer, status, behov, bekräftelse, kommunikationsstörningar, ledare (Cooley, 1902; Harris, 

2000; Hwang & Nilsson, 2014; Nilsson, 1993).  
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6.1 Grupper och dess betydelse  

Vad som framkommit i hög grad under intervjutillfällena, är att fritidspersonalen ofta beskriver 

relationer och grupperingar ingående i varandra. Detta kan förstås mot Skolverkets (2019) riktlinjer för 

fritidshemmet då det framgår att elever ska ges möjlighet att utveckla goda relationer för att känna 

trygghet på avdelningen (Skolverket, 2019). Flertalet av den tillfrågade fritidspersonalen nämner att man 

sett hur liknande intressen blir viktigt avseende elevers relationsskapande.  

 Sedan skapas mycket relationer genom intressen, likvärdiga intressen gör ju att barn sammanförs 

 om man säger så. (Harald, intervju, 25 februari 2020)  

 … det är väl en bit som blir viktig när barnen känner att de har samma intresse som jag och det 

 skapar den här relationen som de hittar till varandra väldigt fort. Sen när de väl hittat varandra 

 byggs det på mer och mer. (Marie, intervju, 25 februari 2020) 

Här kan det tolkas som att Marie resonerar likt Nilsson (1993) avseende behov och liknande intressen. 

Både Harald och Marie kan även tolkas beröra en specifik typ av grupp. Hwang och Nilsson (2014) 

förklarar begreppet informella grupper likt grupperingar som bildas genom kamratskap, tillhörighet och 

gemensamma intressen. Utifrån detta sätt att beskriva relationer och grupperingar kan det tolkas som att 

informella grupperingar är vanligt förekommande på fritidshemmet. Formella grupper beskrivs även 

vara spontana och tenderar att skapas beroende på gemensamma intressen eller utifrån samhörighet 

(Hwang & Nilsson, 2014). Vidare kan det tolkas som att fritidspersonalen besitter kunskap kring vilka 

faktorer som kan påverka de spontana informella grupperingarna.  

 En del växlar från period till period och en del söker efter något, en identitet bland de andra 

 barnen och hur de ska komma in i både lekar och gruppdynamik. (Åke, intervju, 25 februari 

 2020)  

Åke vidareutvecklar hur han anser att de olika faser som barnen befinner sig i också påverkar intressen 

och att grupperingar därför skiftar, vilket går i linje med Hwang och Nilssons (2014) beskrivning av 

informella grupperingar. Att synliggöra detta kan tolkas i likhet med Skolverkets (2019) avseende att 

eleverna ska få möjlighet att bilda kamratrelationer utifrån demokratiska principer samt att eleverna ska 

få möjlighet att pröva sin identitet. Fritidspersonalen återkommer även i stor utsträckning till hur viktig 

tryggheten upplevs för grupperingar bland elever på fritidshem. 

 Ja som jag ser de grupper som inte fungerar där är det inte klart, där är hierarkin inte klar utan 

 man försöker ta varandras platser och skiftar och kämpar och det blir struligt och bråkigt .… så 

 att man ska jobba med de naturliga ledarna sen är det ju inte så att de ska vara ledare hela tiden 

 utan man ska stötta alla såklart … (Fredrik, intervju, 18 februari 2020) 

Att konfliktsituationer uppstår på fritidshem framkommer som vanligt förekommande. Ett antal 

informanter nämner till exempel olika arenor som fotbollsplanen eller olika tävlingsmoment som de 

situationer som kan utlösa konflikter i eller mellan grupper på fritidshemmet. Hwang och Nilsson (2014) 

påtalar hur kommunikationsstörningar är förekommande avseende konfliktsituationer och menar att 

detta kan bero på att barn ibland har svårt att sätta sig in i andras situationer. Det är rimligt att tolka att 

det som flertalet informanter förmedlar avseende sin syn på konfliktsituationer ofta handlar om just 

denna typ av kommunikationsstörning. Emma, Harald och Åke påtalar hur man som personal aktivt 

måste jobba med barnens förmåga att sätta sig in i andra barns situationer på fritidshemmet, för att 

utveckla barnens konflikthanteringsförmågor.  
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6.2 Ledarroller, tillhörighet och utanförskap 

Personalen som intervjuats beskriver i många fall på ett liknande sätt, men med vissa skillnader. En del 

av fritidspersonalen uttrycker att det är positivt med ledare och att det är något som behöver finnas i en 

grupp samt att det är viktigt att uppmuntra de som besitter en ledarroll. Medan en annan del istället talar 

om ledare som något negativt samt att personalen arbetar för att få barnen att inte följa elever med 

ledarroller. Ett flertal av fritidspersonalen uttrycker att det finns ledare bland barnen på fritidshemmen 

men att de har olika stort inflytande över andra elever samt att de utgör ledare i antingen positiv eller 

negativ bemärkelse. Eleverna som agerar ledare beskrivs av majoriteten som naturliga ledare och att de 

besitter någon medfödd förmåga att leda andra, att de är socialt skickliga, utåtriktade, självsäkra och 

trygga.  

 Det finns alltid ledare i grupper och det är nånting man måste erkänna att det är så, det finns 

 människor som är födda eller som blir ledare och jag tror att man ska uppmärksamma dom på att 

 dom är det, för dom kommer få den rollen vare sig dom vill det eller inte. (Fredrik, intervju, 18 

 februari 2020)  

Utifrån ovanstående beskrivning går det att tolka att Fredriks tolkning av ledare överensstämmer med 

Hwang och Nilssons (2014) syn på att det finns ledare i grupper. Dock går det att tolka Fredriks 

förståelse av ledare som att det är en position som är oföränderlig, då han menar att eleverna får denna 

roll oavsett om de vill det eller inte. Utifrån Hwang och Nilssons (2014) redogörelse för informella 

grupper, vilket kan tolkas likt en kamrat- eller elevgrupp menar de att ledare och andra roller skiftar och 

är föränderliga, vilket inte överensstämmer med Fredriks utsaga.  

Fredrik talar om ledare som något positivt, i likhet med Lukas som framhåller att de haft en elev med 

en ledarroll som har ”hjärtat på rätt ställe” och har i och med detta blivit uppmuntrad och bekräftad av 

personalen. Dock beskrivs denna ledarroll ha övergått till en negativ sådan: ”Nu har han blivit jättedryg 

och allt ska vara på hans villkor, han säger åt andra vart dom ska sitta” (Lukas, intervju, 10 februari 

2020). Den positiva beskrivningen av ledare som Fredrik och Lukas delvis framhåller är dock inget 

återkommande genom intervjuerna. Ledare uttrycks främst uppfattas som styrande och bestämmande 

genom intervjuernas utsagor.  

 Vi kämpar väldigt hårt med att man inte ska följa det ledaren i gruppen säger utan mer göra sin 

 egen …. vi har fått vissa av de stereotypiska sportgrabbarna att välja bort ledaren och går 

 teaterkursen med mig istället för att spela tuffa, och nu är de med där hela tiden. (Emma, 

 intervju, 10 februari 2020)  

Emmas beskrivning av att fritidspersonalen arbetar med att motverka ledarroller och deras inflytande 

över andra elever, kan tolkas likna Lukas upplevelse ovan. Detta då Emma framhåller att elever tenderar 

att följa ledaren, medan Lukas beskriver hur ledaren i fråga bestämmer över andra och har således makt. 

Lukas framhåller även att en ledare i positiv bemärkelse kan skifta till att tolkas som en negativ ledare. 

Nilsson (1993) beskriver att denna status är någorlunda stabil, men att situationer, händelser eller 

misslyckanden kan påverka statuspositionen. Utifrån Lukas beskrivning kan det eventuellt tolkas vara 

så att eleven som till en början haft hög status och varit en positiv ledare, senare agerade mindre 

inkännande och således även kanske rubbade sin statusposition. Baserat på Emmas beskrivning kan 

möjligen personalens arbete, med att inspirera till att delta i teaterkursen eller andra aktiviteter, utgöra 

den händelse eller situation som rubbar ledarens position och inflytande. Att ledarroller i fritidshemmet 

utgör något negativt kan tolkas vara ett återkommande mönster: 

 Nu gör vi det här och de andra får inte komma till tals, det ser jag och på fotbollsplanen om 

 någon tror att hen är bäst så ska hen bestämma reglerna och sådär. (Marie, intervju, 25 februari 

 2020)  
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Det går dock att urskilja att ledare i grupper inte alltid uppfattas som bestämmande, utan att det även 

uppfattas finnas positiva ledare. Negativa och positiva ledare beskrivs skilja sig åt:  

 Negativa ledare utgår från sina egna intressen, skapar regler som gynnar hen eller ändrar 

 reglerna allteftersom för att det ska passa hen. Positiva ledare är ju de som stannar upp leken, 

 frågar varandra och de är oftast lyhörda och egentligen inte har något behov av att bestämma 

 utan kommer med förslag som de andra tycker om. (Harald, intervju, 25 februari 2020) 

 Det är lite skillnad på vilka styrkor dom har arbetat fram. Är de positiva ledare så upplever jag 

 det som att dom är avslappnade, dom är lite trygga i sin roll och dom vet hur man socialt 

 förhåller sig till alla människor, vilket gör att dom får hög status. Medan negativa ledare är inte 

 klara med sin roll och då måste dom få hjälp med det. Dom skulle kunna vara positiva ledare om 

 dom fick verktyg, hur dom ska göra. (Fredrik, intervju, 18 februari 2020)  

Utifrån Harald och Fredriks beskrivningar av ledarroller och egenskaper kan det tolkas som att de båda 

upplever att positiva ledare är mer trygga i sin roll och att de lyssnar till andra samt är omtyckta och 

därav har hög status. Utifrån Nilssons (1993) redogörelse av status kan det tolkas som att detta ledarskap 

är något som bidrar till ett fungerande samspel mellan eleverna genom de olika roller och 

statuspositioner som ryms eleverna emellan. Vidare menar Fredrik att de negativa ledarna skulle kunna 

vara positiva ledare om de fick rätt verktyg. Detta kan möjligen förstås utifrån hur Nilsson (1993) 

beskriver de behov som människor har. Om eleven som beskrivs vara en negativ ledare fick bekräftelse 

när hen agerade på ett önskvärt sätt, kan eventuellt detta utgöra ett bekräftelseverktyg för att uppmuntra 

till att upprepa det positiva ledarskapet istället. I intervjuerna framgick det därutöver att de elever som 

hamnar utanför och de som alltid har någon att vara med till stor del är elever med liknande egenskaper. 

De elever som blev inkluderade beskrevs som naturliga ledare samt socialt skickliga. Olivia beskrev hur 

elever ibland gör busiga saker för att synas, medan andra försöker vara roliga för att få uppmärksamhet. 

Hon sammanfattade denna tolkning med att elever tycks tänka att ”syns jag så får jag vänner” (Olivia, 

intervju, 20 februari 2020). De elever som däremot kan tolkas hamna utanför genom fritidspersonalens 

utsagor var de med speciella behov eller avvikande egenskaper som bråkiga, jobbiga eller med bristande 

social kompetens. Detta exemplifieras med att de har svårt med sociala koder, regler och att anpassa sig 

till andra. Därutöver framhöll Karl att det finns elever som exkluderar sig själva genom att inte vilja 

delta: 

 Dom har stor personlighet och det är dom som vägrar jobba på lektionerna, kanske inte ens vill 

 göra något utan vill sitta i soffan och chilla och då kan man uppleva att den är utanför, men jag 

 tycker inte att dom är osäkra utan mer trygga i sig själva och vet. (Karl, intervju, 11 februari 

 2020)  

Då ett återkommande mönster i fritidspersonalens utsagor var att elever som blir inkluderade är de som 

är bland annat socialt skickliga kan det tolkas som att dessa elevers ageranden och åsikter är de som 

uppskattas och accepteras av andra elever (Nilsson, 1993). De elever som hamnar utanför beskrivs ha 

avvikande egenskaper, de tenderar att bryta mot regler samt har svårt att anpassa sig till andra. Då 

Nilsson (1993) menar att det är av vikt att individer följer gruppens regler samt agerar i enighet med vad 

som anses följa gruppens norm, kan de elever som bryter mot detta utifrån Nilssons (1993) redogörelse 

hamna utanför just på grund av dessa beteenden. Vidare beskriver Karl hur elever kan upplevas utanför, 

men att de ibland är självvalt. Detta kan, utifrån Nilsson (1993), vara på grund av rädsla för att bli utsatt, 

då det kan tolkas enklare att exkluderas om det är frivilligt än ofrivilligt.   

Ett återkommande tema genom fritidspersonalens utsagor gällande samhörighet var att elever söker 

bekräftelse och vänner, men på olika sätt. En del beskrivs göra ”busiga” saker för att få bekräftelse, 

andra håller sig bara till sina närmsta vänner för att uppleva trygghet och andra beskrivs leka med 

kamrater med liknande intressen. Dock framhöll Åke en avvikande tillhörighetsstrategi, där elever med 

extra behov beskrivs söka sig till liknande elever: 
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 Vissa barn som är överaktiva och kanske behöver lite extra behov gärna söker sig till andra med 

 liknande och grupperar sig lite granna och det blir en form av makt. Man är två sen blir man 

 sex och får en väldig makt och tar över mer och mer för dom vet inte hur dom ska hantera 

 det. (Åke, intervju, 25 februari 2020)  

Åke beskriver elever som söker sig till andra med liknande egenskaper eller behov, vilket kan tolkas 

som sökande efter en referensgrupp (Hwang & Nilsson, 2014). I intervjuerna gick det även att tyda att 

elever med extra behov ofta hamnade utanför, då dessa elever beskrivs ha avvikande egenskaper och 

beteenden samt ofta innehar låg status. Åkes redogörelse av att dessa elever söker sig till varandra kan 

även tolkas vara i syfte att få högre status. Detta då individer som har låg status i en grupp, tenderar att 

söka sig till en grupp av lägre rang, i hopp om att höja sin egen position och känna tillhörighet och 

acceptans (Nilsson, 1993).  

6.3 Elevers behov och möjligheter  

Av fritidspersonalens utsagor, kring elevernas olika behov och möjligheter till inflytande i 

verksamheten, kan det tolkas som att fritidspersonalen ser detta som ytterst viktigt samtidigt som de i 

många fall även påtalar vilka styrkor och svårigheter de upplever som fritidspersonal. I avseende att 

möta fritidshemmets uppdrag om att erbjuda ett situationsstyrt och samtidigt grupporienterat lärande 

och arbetssätt.  

 Sen försöker vi ju se till att alla får en chans att träffa de andra barnen och det gör vi genom att 

 dela in i olika grupper på eftermiddagarna så att de får träffa barnen ifrån de andra klasserna och 

 då kan det vara till exempel utflykt med tre stycken halvklasser, och det kan vara ett bra sätt att 

 lära känna nya, och skapa nya gemenskaper. (Harald, intervju, 25 februari 2020)  

 Det är mycket så att eleverna hittar sitt umgänge eller grupp, det kan vara en eller flera och så är 

 man med dom väldigt mycket. Under lektionstid när de har sina klasser är det mycket sådant det 

 är ju därför då på fritids att vi jobbar med röd och blå grupp. Vi har 90 elever ungefär och delar 

 in dom i röd och blå grupp, där vi blandar från tre klasser. (Marie, intervju, 25 februari 2020)  

Fritidspersonalen beskriver hur man delar in eleverna i blandade grupper på fritidshemmet med hänsyn 

till att barnen ska få möjlighet att utveckla goda relationer för att på så sätt känna tillhörighet och 

trygghet på fritidshemmet (Skolverket, 2019). Sättet att arbeta kan även förstås utifrån Hwang och 

Nilsson (2014) då de skriver att individer besitter ett antal psykiska behov som behöver tillgodoses för 

att man som grupp ska verka på ett effektivt sätt. Bekräftelse, tillhörighet och trygghet beskrivs av 

författarna som exempel på den typen av behov (Hwang & Nilsson, 2014). Då fritidspersonalen påtalar 

hur elevgrupper på fritidshemmen tillhör olika klasser på skoltid, kan det därför tolkas som att ett mål 

från fritidspersonalens sida avseende trygghet och tillhörighet är att försöka skapa en större formell 

grupp av samtliga barn på avdelningen. Nilsson (1993) beskriver formella grupper som större med fasta 

regler samt en fast ledare. Vilket i sin tur kan tolkas som en strategi för fritidspersonalen att skapa ett 

övergripande fungerande samarbete på avdelningen. En motsättning skulle däremot kunna vara den 

demokratiska aspekten som Skolverket (2019) redogör för, då det går att resonera kring hur demokratisk 

en styrd gruppindelning egentligen är. Vidare går det även att tolka gruppindelningen som potentiellt 

missgynnande för de befintliga informella grupperna. Detta då Nilsson (1993) påtalar hur det bildas 

normer och regler inom informella grupper, vilket medför att eleverna agerar på ett förväntat sätt för att 

underlätta samspelet och upplevelsen av trygghet (Nilsson, 1993).  

Fritidspersonalen redogör för hur man försöker eller i vissa fall försökt tillgodose det ansedda behovet 

av relationsskapande bland eleverna. Flertalet av den tillfrågade fritidspersonalen berättar hur man aktivt 

använder sig av gruppaktiviteter för att möta detta. Vidare påtalas även de stora barngrupperna och 

barnens olika klasstillhörigheter som faktorer till att man använder sig av gruppaktiviteter. Flertalet 
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gånger poängteras dock den upplevda svårigheten mellan den styrda och fria verksamheten på 

fritidshemmet. Harald, Olivia och Karl beskriver hur man försökt använda sig av gruppaktiviteter för att 

stärka sammanhållningen, men att man inte kan tvinga in barnen i olika aktiviteter. Lukas, Emma, 

Fredrik och Harald beskriver att gruppaktiviteter kan syfta till att bryta rådande normer och få barnen 

att våga testa nya saker. 

 Vi ska ju locka och inspirera, alltså ge inspiration och locka barnen till att prova nya saker just 

 för att det är ju ofta så att vissa barn blir skrämda för nya saker och har fördomar om nya 

 aktiviteter, kan vara en kille som ser någon dansa och tänker att det inte är något för mig, sen 

 prövar man och tycker att det är jättekul. Så det finns all fördel med att dels gruppera om 

 grupperna och dels locka och inspirera till nya saker. (Harald, Intervju, 25 februari 2020) 

 Vi har ju program för hela veckan, en del styrd verksamhet men mycket fritt, det heter ju ändå 

 ”fri-tids-hem” och då kan man ju säga att det är fritt. Det är ju fritt men ändå vuxna som är 

 runtomkring och styr men ändå inte, så man är där och tolkar och leder lite ändå. (Fredrik, 

 intervju, 18 februari 2020) 

Fredrik uttrycker även: ”Ja och utmana dom. Saker som dom kanske drar sig för, som dom inte tror sig 

kunna, det är ju så vi människor är, tycker vi om att rida så är det vi gör. Jag är bra på det” (Fredrik, 

intervju, 18 februari 2020). Detta kan också tolkas utifrån Nilsson (1993) som menar att det är vem man 

är, vad man gör och vad man kan i förhållande till andra som vår identitet skapas och genom 

kommunikation med andra så får vi själva en bild av vem man är (Nilsson, 1993).  

6.4 Personalens betydelse för social tillhörighet 

Genom fritidspersonalens syn på sin roll och betydelse avseende elevers sociala tillhörighet, framgick 

det vid återkommande tillfällen att dem lägger vikt vid att agera vägledare eller förebild på olika sätt. 

Detta har uttryckts på varierande vis, men med liknande mål om att få eleverna att känna sig trygga och 

må bra. Emma menar att man behöver vara rätt person för yrket och att det viktigt att som vuxen kunna 

be om ursäkt och visa sig svag.  

 Jag skulle säga vägledare men man kan inte styra ett barn, jag kan bara försöka visa dom vägen 

 …. det enklaste: Hur skulle du känna? …. hur skulle du känna om det var tvärtom, om det var 

 tre mot dig? och då behöver man inte ett svar utan tittar upp mot himlen och nickar lite halvt, ja 

 men då har du tänkt efter i alla fall. (Emma, intervju, 10 februari 2020)   

 … att vara en trygg person, en som dom vet att dom kan komma till, en som lyssnar och kan 

 stanna upp och att vara en positiv förebild för dom .… det är jätteviktigt hur man är ett team, 

 vad vi vuxna har för tonläge och hur vi jobbar med varandra, att dom känner att vi är samstämda 

 likvärdiga regler, så dom vet vad som gäller oavsett. (Sofia, intervju, 25 februari 2020)  

Utifrån Emma och Sofias utsagor om deras syn på sin roll och betydelse i fritidshemmet kan det tolkas 

gemensamt att de båda vill vägleda genom att samtala med barnen och få dem att reflektera. Hwang och 

Nilsson (2014) beskriver hur relationer och de gruppidentiteter vi har som unga, är extra viktiga för vårat 

kommande liv. Detta kan tolkas som att den roll som fritidspersonalen har är extra viktig i barnens unga 

år och det stöd som fritidspersonalen beskriver att de vill utgöra för eleverna, kan tolkas bidra till den 

trygghet och känsla av tillhörighet som krävs för att människor ska uppleva samhörighet i grupp (Hwang 

& Nilsson, 2014; Nilsson, 1993). Vidare kan Emmas utsaga, om att fråga eleverna om deras upplevelse 

av situationen, tolkas likt en strategi för att komma djupare in på barnets upplevelse och syn på 

situationen. Enligt Nilsson (1993) är detta av ytterst vikt om personalen söker förstående varför en 

individ handlar som den gör, eller för att kunna förstå gruppens samspel (Nilsson, 1993).  

Därutöver uttrycker fritidspersonalen att de tolkar sin roll i att främja social tillhörighet som extra viktig. 

Detta genom att vara extra måna om de elever som sitter själva på skolgården, att se till att eleverna i de 

yngre årskurserna kommer in i skolreformen samt att man vill erbjuda en meningsfull och rolig fritid, 
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vilket kan tolkas som fritidshemmets övergripande mål (Skolverket, 2019). Vidare påtalar informanter, 

i linje med Emma, att det är av vikt att ställa många frågor till eleverna för att få dem att reflektera över 

sitt eget handlande och således ges förutsättning att få ökad inblick i hur en upplevelse kan kännas för 

någon annan. Åke beskriver exempelvis vikten av att vara lyhörd och Harald uttrycker att barn i grunden 

har ett egocentriskt tänk och har svårt att sätta sig in i andras tankevärld och att det kan vara gynnande 

att vända på: ”Om du nu var Lisa och Kalle sa så, hur skulle du tänka? Att hela tiden försöka få barn att 

tänka på hur den andra känner och hela tiden jobba med det” (Harald, intervju, 25 februari 2020). Ett 

återkommande tema hos fritidspersonalen är att de föredrar att tala med eleverna enskilt. Avvikande 

från detta är Lukas och Marie som framhåller att det vid vissa tillfällen behövs synliggöras direkt.  

 Man vet ju lite redan i början och ser till att Tom inte står själv i ett hörn utan då är man redan 

 där och säger: Tom du kan vara med här .… sen säger man hörni Tom har ingen att vara med …. 

 men man får också välja lite, det finns ju grupper där jag vet att dem kommer säga nej .… och de 

 ska inte behöva ställas mot den att förklara att det är jobbigt för att Tom inte kan sociala regler. 

 (Lukas, intervju, 10 februari 2020)  

 Vissa barn står eller sitter bakom ringen och det, nej usch det tycker jag inte om, då får man höja 

 rösten och se till att de släpps in i gruppen. (Marie, intervju, 25 februari 2020)  

Lukas beskriver hur han är insatt i vilka elever som kan hamna utanför, och Marie beskriver hur hon 

uppmärksammar om någon hamnar utanför, vilket kan tolkas syfta till att upprätthålla normer och regler 

om att alla ska bli inkluderade. Lukas inblick i elevernas status och roll i gruppen och Maries 

upprätthållande av normer och inkludering, kan utifrån Hwang och Nilssons (2014) samt Nilssons 

(1993) redogörelser av ledarskap, tolkas som viktiga aspekter i lärarens roll i att främja ett positivt skol- 

och gruppklimat. Åke och Harald framhåller olika strategier för att kunna samtala med barnet. Detta 

genom att vara lyhörd samt att utmana eleverna till att sätta sig in i andras situation. Hwang och Nilsson 

(2014) beskriver att en vanlig kommunikationsstörning är att individer ofta utgår från sitt eget perspektiv 

och tror således att saker som sägs även uppfattas som det avsetts. Att vara lyhörd likt Åkes beskrivning 

av sitt bemötande, samt att få eleverna att sätta sig in i andras situation kan därav tolkas utmana eleverna 

i konfliktsituationer, i hopp om att motverka konflikter och missförstånd (Hwang & Nilsson, 2014). 

Det går även att tyda ett mönster i att fritidspersonalen uttrycker att de har i uppdrag att inspirera och 

locka till nya upptäckter, vilket beskrivs genom att exempelvis ge beröm och bekräftelse. En del 

beskriver hur de exempelvis utmanar ”fotbollskillarna” till att testa på något annat som dans eller 

skapande. Medan en annan del beskriver hur de talar om att de ser eleverna och att de tror på deras 

förmågor att klara saker. Fredrik menar exempelvis att om man berömmer och bekräftar ett beteende så 

vill eleven göra mer av det. Vidare går det att urskilja att relationen mellan personal och elev uppfattas 

vara av ytterst vikt för att kunna förstå eleverna samt för att kunna hantera konflikter.  

 Jag tror att det finns vuxna som inte orkar eller vill se exkludering och vad det beror på kan 

 vara olika anledningar .… där är vi jätteviktiga, om vi inte tar i dom bollarna kanske man ska 

 tänka på att göra något annat. (Fredrik, intervju, 18 februari 2020)   

 I början måste man vara försiktig sen måste man vara medveten om att barn lär känna oss vuxna 

 också .... egentligen är det viktigast att barnen mår bra och då är ju kompisar och  relationer mer 

 viktiga än själva verksamheten, att man kommer hit och har kompisar. (Harald, intervju, 25 

 februari 2020)  

 … man måste ta ner det på deras nivå och förklara .… man måste läsa av barnet lite bättre där 

 tycker jag. Man jobbar med olika personligheter .… det är det som är konsten med det här jobbet 

 att kunna läsa av varandra, även barnets världskartor .… prata med barnen: ”hur mår du, vad 

 känner du, vad har du varit med om tidigare?”. (Åke, intervju, 25 februari 2020)  

 … nu är skolan slut och nu ska vi ha kul så det är svårt att hinna med det här med ”nu ska vi ha 

 aktiviteter” samtidigt som det barnen tycker om. Så ibland känner vi bara ”låt dom få 

 vara barn och låt dom köra sitt”. (Olivia, intervju, 20 februari 2020)  



 

 

24 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att fritidspersonalen påtalar betydelsen av relationer, trygghet 

och sammanhållning. Åke beskriver hur han söker förståelse för elevers historia och erfarenheter, vilket 

kan tolkas som en avgörande faktor för att kunna ha inverkan på en grupp (Nilsson, 1993). Fredrik 

beskriver hur han anser att man måste våga hantera konflikter och stötta eleverna, vilket kan tolkas 

utgöra en strategi för att upprätthålla normer och regler, samt formulera krav och förväntningar (Hwang 

& Nilsson, 2014). Olivias beskrivning av vikten att barnen ska få ha roligt och själva välja vad dem vill 

göra, kan tolkas som att Olivia vill ta hänsyn till elevernas relationer och låta dem utvecklas genom 

interaktion och samspel (Hwang & Nilsson, 2014; Nilssons, 1993). Avslutningsvis menar Nilsson 

(1993) att det inte finns några konkreta svar på hur man som ledare bör agera för att få en grupp att 

fungera optimalt, vilket utifrån ovanstående utsagor kan anses utgöra ett mönster i hur fritidspersonalen 

besvarade intervjufrågorna. Fritidspersonalens roll i att främja social tillhörighet kan utifrån deras 

beskrivningar samt gruppteori förstås som kontextuellt, beroende på grupp och dess medlemmar. Men 

det kanske mest synliga mönster som kan urskiljas är att elever ska få uppleva tillhörighet, mening och 

bekräftelse, för att få så givande och rika relationer som möjligt (Hwang & Nilsson, 2014; Nilsson, 

1993).  

7. Diskussion  

7.1 Sammanfattning  

Syftet med den här studien var att söka förståelse för hur fritidspersonal ser på och således talar om 

elevers relationsskapande, grupperingar samt elevers behov avseende dessa aspekter. Detta inbegrep att 

vi sökte inblick i hur fritidspersonalen ser på och beskriver hur relationsskapandet möjligen medför att 

en del elever utesluts, medan andra inkluderas. Genom att undersöka hur fritidspersonalen tolkar elevers 

grupperingar ansågs det vara av relevans att även söka klarhet i vilka roller som beskrivs rymmas inom 

dessa grupper samt vilka elever som eventuellt agerar ledare. Till sist syftade studien även till ökad 

kännedom om hur fritidspersonal ser på sin roll och betydelse för att främja elevers känsla av social 

tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Då studien syftade till ökad kunskap och inblick avseende ett 

flertal aspekter utifrån ett personalperspektiv, formulerades inledningsvis fyra frågeställningar, vilka 

översatts till fyra teman i ovanstående resultat- och analysavsnitt. Utifrån ovanstående resultat och 

analys upplever vi att samtliga frågeställningar besvarades och således även de flertalet syften studien 

relaterar till.  

Inledningsvis framgår det genom studiens resultatavsnitt att fritidspersonalen framhöll att elever 

tenderar att skapa relationer och grupperas utifrån liknande intressen, vilket går i linje med hur 

gruppsykologin framhåller att individers gemensamma mål, behov och intressen är faktorer som förenar 

människor (Hwang & Nilsson, 2014; Nilsson, 1993). Hwang och Nilsson (2014) beskriver informella 

grupper som spontana, vilket kan tolkas som att de är föränderliga och varierar beroende på vilka 

nuvarande intressen som råder. Detta kan tolkas likna det Marie och Åke framhåller om att elever växlar 

mellan grupper och att detta kan bero på vilken fas som eleverna befinner sig i. Vidare betonas även 

elevernas behov av trygghet när fritidspersonalen samtalar kring relationer och grupperingar, vilket 

tydliggjorts när de redogjort för orsaker som gör att grupper inte fungerar på fritidshem. 

Meningsskiljaktigheter på fotbollsplanen eller i tävlingsmoment anses vanligt. Barns oförmåga att tänka 
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sig in i sina kamraters situationer ses som en bidragande faktor, och som fritidshemmet behöver jobba 

aktivt med. 

De behov som fritidspersonalen tycker sig se avseende relationer och grupperingar på fritidshemmet 

handlar till stor del om att barn på fritidshem behöver utmanas i att lära sig att umgås med andra barn. 

Ett antal av den tillfrågade fritidspersonalen berättar att man delar in barnen i olika grupper utifrån 

blandade klasser, där en av orsakerna till detta anges vara de allt större barngrupperna. Att lära känna 

nya kamrater framkommer som en strategi för fritidspersonal att få barn att känna trygghet i en stor 

grupp. Här framkom även gruppaktiviteternas betydelse då informanterna nämner det som ett bra sätt 

för att locka, inspirera och utmana eleverna att våga testa nya saker. Samtidigt beskrivs även den 

svårighet som upplevs då undervisningen även ska ha elevernas behov och intressen som utgångspunkt 

(Skolverket, 2019). Således påtalas ofta hur eleverna själva ska få välja, vilket innebär att 

gruppaktiviteternas utfall ofta skiftar i kvalitet avseende lärande och utveckling. 

Fritidspersonalen beskriver även ledare som något positivt eller negativt, beroende på hur ledarskapet 

utförs - om elevens avsikt är att lyssna till andra eller om det är att bestämma för egen vinning. Ledare 

bland elever beskrivs ibland som att det är en naturlig del av grupper och samspel, att det finns individer 

som har en medfödd, naturlig ledarroll och att de är trygga och självsäkra. Om elever utgör ledare av 

negativ klang beskrivs de istället bestämma över andra, sätta upp egna regler och heller inte lyssna till 

andra kamrater. Dessa elever beskrivs ha lägre status, då det som kan tolkas uppskattas är att vara lyhörd, 

omtänksam och inkännande. En del beskrivs arbeta med att motverka ledare i fritidshemmet, då 

personalen hellre vill att eleverna ska följa sina egna viljor och utveckla egna intressen, oberoende av 

andra. Personalen beskrivs arbeta med att bekräfta, uppmuntra, stötta, samtala och vägleda. Vilket även 

förstås utifrån gruppsykologin som faktorer som kan stärka elevers självkänsla och sociala utveckling 

(Hwang & Nilsson, 2014; Nilsson, 1993). Utifrån personalens beskrivningar går det även att urskilja att 

de upplever att elever söker tillhörighet hos andra med liknande behov eller egenskaper, vilket Nilsson 

(1993) refererar till som referensgrupper. Man beskrivs då söka sig till grupper man antingen ser upp 

till som man vill bli en del utav, eller till grupper eller individer med liknande behov eller intressen. 

Genom empirin går det även att tolka att fritidspersonalen försöker se alla elever och kanske speciellt 

de som är utsatta eller utanför. De beskriver hur dessa elever kan vara själva på skolgården eller undvika 

att delta i aktiviteter på fritidshemmet. Personalen kan tolkas uttrycka att de har kännedom om vilka 

dessa elever är och att de ofta hjälper till när de upplever att någon är utanför. En del beskriver hur de 

tar elever åt sidan och samtalar med dem, medan andra beskrivs konfrontera direkt när elever exempelvis 

stöter ut andra ur samlingar, eller när någon saknar en grupp att vara med. Trots de varierande utsagor 

som presenteras i studiens resultat- och analysavsnitt kan fritidshemmets uppdrag dock tolkas samstämt 

mellan dem som arbetar inom verksamheten. Detta då personalen beskriver vikten av att inspirera, 

utmana, få elever att testa nya saker, agera förebild samt utgöra en trygghet för barnen (Skolverket, 

2019). Avslutningsvis kan det tolkas som att fritidspersonalen framhöll att elever som är självsäkra, 

socialt skickliga, utåtriktade samt tar plats är de elever som sällan hamnar utanför. Genom uppfattningen 

av denna samstämda tolkning och med inspiration av Olivias uttalande om att elever tänker att ”syns jag 

så får jag vänner” uppkom således titeln på denna studie.  
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7.2 I relation till tidigare forskning  

Genom empirin i denna studie framgår det att fritidspersonalen uttrycker att barn skapar relationer när 

de har liknande intressen, behov och mål, vilket kan tänkas styrka Elvstrand och Lagos (2016) 

beskrivning av hur sociala relationer handlar om delaktighet och vänskap. Dock framgår det genom 

Lagers (2018) studie samt av Elvstrand och Lago (2016) att barn tenderar att lägga större vikt vid vem 

de leker med, snarare än vilken aktivitet det handlar om. Detta kan tolkas utgöra en skillnad kring vad 

som framhålls i denna studie, då intressen beskrivs vara av betydande vikt för vem man samspelar med. 

Om man samspelar beroende på intresse, kan därav aktiviteten tolkas vara mer betydande än vad som 

tidigare framgått (Elvstrand & Lago, 2016; Lager, 2018). Vidare framhåller fritidspersonalen i denna 

studie vikten av att stötta och som pedagog vara närvarande. Detta kan anses utgöra en skillnad gentemot 

vad Elvstrand och Lago (2016) beskriver är av vikt. Detta då författarna menar att villkoren för 

verksamheten i form av fritt utrymme är en förutsättning för att elever ska kunna leka fritt och skapa 

relationer, medan denna studie kan tänkas styrka personalens syn på vikten av regler och gemensamma 

normer, snarare än att elevernas fria lekutrymme. Det fria utrymmet kan genom denna studie snarare 

tolkas bidra till att elever hamnar utanför då flertalet av den tillfrågade fritidspersonalen uttrycker vikten 

av att vägleda, närvara och se alla elever i situationer som på raster och i övergångar.  

Denna studie har även givit resultat som tyder på en gemensam syn om att vuxna behöver vägleda, agera 

förebilder samt samtala med elever, för att främja den sociala utvecklingen. Detta är något som till stor 

del samspelar med Jonsson och Lillvists (2019) undersökning, då de redogör för hur personal i deras 

studie anser att elever behöver ges återkoppling på beteenden samt att personalen därav behöver agera 

förebilder och förmedla värden och normer. Dock beskriver författarna att en del verksamma inom 

skolan inte alls anser att personalen behöver engagera sig i kamratskapandet, utan att det är något elever 

klarar av på egen hand (Jonsson & Lillvist, 2019), vilket denna studies empiri motsätter sig. 

Att elevgrupperna är stora och att det medför att det blir svårt för personalen att vara närvarande i alla 

situationer är något som både denna studie styrker, samt något tidigare forskning framhåller 

(Augustsson, 2018; Haglund, 2009). Att barngrupperna växer inom fritidshemsverksamheten kan dock 

förstås som något positivt, då fler elever ges möjlighet att samspela med jämnåriga. Emellertid kan 

följden av mindre närvarande pedagoger och mer fritt lekutrymme bidra till exkludering bland elever, 

enligt Elvstrand och Lago (2016, 2019). Därutöver kan gruppaktiviteter tolkas vara något som 

fritidspersonalen i denna studie framhåller som viktigt, vilket kan tänkas vara en strategi för att hantera 

stora barngrupper (Hjalmarsson, 2013). Att personalbrist är något som framgår i tidigare forskning, ser 

inte författarna av denna studie som något överraskande, då utsagor genom denna studie även styrker 

detta.  

Resultaten vunna ur denna studies analys visar på att en del av den tillfrågade fritidspersonalen ansåg 

att elever bör konfronteras separat vid konfliktsituationer, medan en annan del kan tolkas föredra att 

ingripa direkt och då även inför andra elever. Detta framgick i fall när elever blev exkluderade i 

samlingar, samt när en informant försökt få en elev inkluderad genom att fråga en annan grupp om hen 

fick vara med. Tidigare forskning kring detta framhåller dock att denna synliggörande strategi kan bidra 

till att elever som är utanför sätts i rampljuset eller att elevens status sjunker ytterligare (Ahn, Rodkin & 

Gest, 2013). Denna konsekvens är dock inget som styrkts genom utsagorna i denna studie, då det snarare 

beskrivs ha motverkat exkludering och utanförskap. Hade personalen inte agerat direkt, hade detta 

kunnat tolkas i likhet med osynliggörande, vilket beskrivs utgöra situationer när personal inte 

uppmärksammar utanförskap (Lago & Elvstrand, 2019). Resultatet vunnet ur denna studie om att elever 

tenderar att hålla sig till samma vänner kan tolkas styrka de konsekvenser Bliding (2004) framhåller. 
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Detta då Bliding (2004) menar att en konsekvens av att elever söker trygghet i kamratrelationer är att 

vissa elever utesluts. Tidigare forskning pekar dock på att elever ofta medvetet utesluter andra 

(Wesselmann & Williams, 2017), vilket skiljer sig gentemot denna studie som istället framhåller att 

elevers avvikande egenskaper eller särskilda behov orsakar uteslutning. Detta resultat går således i linje 

med forskning om att skiljaktigheter och avvikelser kring hur man ”bör vara” kan medföra att en del 

utesluts (Cardigan, 2002; Dahl, 2011). Detta är en konsekvens som även Lago och Elvstrand (2019) 

redogör för. Detta då författarna menar att utrymmet att leka fritt och utvecklas tillsammans med 

jämnåriga inte endast är främjande, utan möjliggör att elever blir exkluderade, får lägre status samt att 

relationer misslyckas (Lago & Elvstrand, 2019). Genom fritidspersonalens samstämda upplevelse av 

detta samt då tidigare forskning pekar på detsamma, tydliggörs relevansen av denna studie, för 

uppsatsens författare. Detta då synliggörandet av denna problematik kan tänkas bidra till att fler får 

inblick i detta och förhoppningsvis arbetar ytterligare för alla barns rätt till acceptans och trygghet.  

Tidigare forskning framhåller att personalens perspektiv gällande elevers relationsskapande och 

personalens påverkan utgör ett forskningsgap, samt att detta perspektiv således utgör något nytt (Audley-

Piotrowski, Singer & Patterson, 2015; Jonsson & Lillvist, 2019). Därutöver redogör tidigare forskning 

för att de växande barngrupperna bidrar till att det ställs högre krav på personalens kunskap att hantera 

utanförskap (Närvänen & Elvstrand, 2014), vilket denna studie hoppas kunna bidra med. Det rådande 

forskningsgapet samt förståelsen för vikten av ökad kunskap kan tänkas styrka vår förhoppning om att 

denna studie ska kunna fylla en del av den avsaknaden. Bristen på tidigare forskning är heller inte något 

som endast framgår genom tidigare forskning, utan utgör även något som författarna av denna studie 

upplevt, då det var svårt att finna relevant forskning inför denna studie.  

7.3 Betydelse för praktiken och professionen 

Vi har under studiens arbetsprocess konstaterat att forskningsrelevansen för fritidshemmet som arena är 

av hög vikt. Valet av teori, syfte, frågeställningar samt metodval anser vi samtliga har haft relevans för 

denna studie. Vi hoppas med detta arbete kunna bidra till en ökad förståelse för hur fritidspersonal 

resonerar kring olika grupperingar och dess betydelse på fritidshem. Samtidigt är vi medvetna om att vi 

endast kunnat belysa en bråkdel av de områden som ur ett fritidshemsperspektiv kan anses relevanta. 

Vår förhoppning med att synliggöra fritidspersonalens synpunkter och arbetssätt ur ett gruppsykologiskt 

perspektiv, är att kommande studenter eller forskare ges ytterligare inspiration att forska vidare kring 

grupper i fritidshemmet och personalens betydelser för verksamheten. Avsaknaden av tidigare forskning 

som Jonsson och Lillvist (2019) hänvisar till, har tydliggjort möjligheten att bidra med nya och originella 

forskningsstudier. Vidare är vår förhoppning att vi kunnat belysa de kunskaper, arbetssätt och strategier 

som fritidspersonalen delat med sig av, genom denna studie. Denna kunskap och inblick ser vi som 

ytterst relevant inför vår och våra medstudenters kommande yrkesprofession samt för nuvarande 

yrkesverksamma inom fritidshem. Vi hoppas även att denna studies resultat bidrar till den begränsade 

forskning som finns avseende fritidshemmet. Detta då ökad kunskap och forskning möjligen kan gynna 

fritidshemmets utveckling och således bidrar till att barnen i fritidshemmen ges ytterligare 

utvecklingsmöjligheter och en mer berikande fritid.  
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7.4 Slutsatser 

Vilka eventuella slutsatser som kan dras av denna studie måste ses med beaktande till den begränsade 

tidigare forskningen, valet av teori samt att intervju som metod endast frambringat ett mindre underlag 

för att kunna dra några generella slutsatser för fritidsverksamheten. Däremot kan det konstateras att de 

svar vi fått av deltagande fritidspersonal i hög grad påvisar relevanta aspekter för fritidshemmet som 

arena. Det har framgått i denna studie, med tydlighet, att den tillfrågade fritidspersonalen ser ett stort 

behov av att leda, tolka och stötta elever på fritidshemmet. Flertalet av den tillfrågade fritidspersonalen 

har påtalat att elever gärna håller sig till sina närmsta vänner, varav organiserade gruppaktiviteter anses 

viktigt i att ge eleverna möjlighet till att lära känna nya kamrater, och på sikt känna en större trygghet 

med alla på fritidshemmet (Skolverket, 2019). Det framgår även genom fritidspersonalens utsagor att 

man upplever en svårighet avseende balansen mellan den fria och den styrda verksamheten, vilket delvis 

kan tolkas bero på de omfattande mål och riktlinjer som fritidshemmet ska förhålla sig till (Skolverket, 

2019). Fritidspersonalen kan därutöver tolkas eniga om vikten av att vara en närvarade pedagog på 

fritidshemmet, vilket utgör en påtaglig differens gentemot Elvstrand och Lagos (2016) redogörelser. 

Detta då Elvstrand och Lago (2016) framhåller att den fria leken, utan närvarade lärare, är vad som 

möjliggör elevers sociala relationsskapande. Dessa påtalade aspekter bör inte anses som generella, men 

kan tolkas vara av vikt att poängtera, då fritidspersonal från skilda skolor och därav olika fritidshem 

påvisat liknande resonemang som skiljer sig gentemot tidigare forskning.  

7.5 Vidare forskning 

Slutligen vill vi uppmärksamma hur viktig fortsatt forskning inom fritidsverksamheten förefaller vara. 

Fritidspersonalen utsagor genom denna studie har påvisat flertalet aspekter vi anser vara av vikt att 

studera ytterligare. Fortsatt forskning avseende grupperingar behövs då fritidspersonalen betonar hur 

betydelsefulla sociala relationer är på fritidshemmet. Detta tillsammans med fritidshemmets 

övergripande struktur såsom det rådande barnantalet i förhållande till antalet fritidspedagoger samt miljö 

i förhållande till de förutsättningar som fritidshemmet ges, ser vi som viktiga forskningsområden. 

Följande förslag på vidare frågeställningar har konstruerats, med förhoppning om att bidra till en mer 

omfattande förståelse för hur det svenska fritidshemmet på bästa sätt kan komplettera den traditionella 

skolverksamheten:  

− Hur påverkas fritidshemmets förutsättningar att tillgodose elevernas behov, med de stora 

barngrupperna? 

− Hur skiljer sig grupperingar åt på fritidshemmet, ur ett genusperspektiv? 

− Hur påverkas eleverna i fritidshemmet av trygg respektive otrygg personal? 

− Hur påverkar skolans ekonomiska förutsättningar fritidshemmets verksamhet? 
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 

1. Kort introduktion av syftet med intervjun 
 
Vi garanterar sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet, det vill säga att det inte kommer 

att kunna spåras från vilken skola intervjun genomförts, eller vem som har intervjuats 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

2. Berättar om oss och har inledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Berättar kort om oss själva, vår bakgrund och vårat intresse för ämnet.  

 

Vill du börja med att berätta lite om dig själv?  

Hur länge har du jobbat på det här fritidshemmet?  

Har du någon lärarutbildning? I så fall vilken?  
 

3.  Sociala relationer  
 
Kan du berätta om hur du upplever att elever skapar kompisrelationer? Och i vilka 

situationer blir dom synliga för dig som pedagog?  

 

Upplever du att eleverna håller sig till samma kamrater på fritids?  

 

Om ja, är det oftast i grupper två och två eller större sådana?  

Om nej, vad beror det på? Aktiviteter? 

 

Upplever du att det finns några grupperingar på erat fritidshem?  

 

Om ja, hur ser dom ut? Hur många ryms i dessa grupper, och finns det någon tydlig ledare?  

 

Om nej, hur tänker du kring det? Upplever du att alla umgås med alla?  

 

Vad upplever du att det kan finnas för nackdelar och fördelar med att organisera 

gruppaktiviteter på fritidshem?  

 

Upplever du att det finns några specifika situationer när kamratrelationerna, eller om 

kamratgrupper prövas på olika sätt?  
 

Om ja, har du exempel på det?  
Om nej, vad tror du det beror på?  

 

Har du arbetat på någon annan skola tidigare? 

 

Om ja, såg elevernas grupperingar ut på liknande sätt där?  

Om nej, tror du att din erfarenhet stämmer överens med andra lärares? 
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4. Organisatorisk- och pedagogisk inflytande 
 

Vilken roll upplever du att du som fritidspersonal har, avseende barns känsla av social 

tillhörighet? 

 

Hur ser du på vuxnas närvaro/frånvaro när det kommer till social exkludering på 

fritidshemmet?  

 
Om ja, är det i alla situationer? 

Om nej, när behövs det inte tycker du? 

 

Anser du att personalen påverkar elevernas relationsskapande?  

 

I så fall hur?  

(Anser du att något specifikt ledarskap är mest effektivt för att skapa goda sociala relationer eller 

grupperingar mellan eleverna?) 

I så fall vilket?  

 

Kan du berätta om hur ni arbetar för att alla elever ska känna sig inkluderade på 

fritidshemmet?  

 
Har du någon tanke om hur det kan synas att elever känner så?  

Upplever du att det fungerar? 

Om ja, vad är det som fungerar bäst?  

Om nej, varför tror du att elever ändå kan hamna utanför?  

 

Upplever du att skolan har någon övergripande strategi för att inkludera alla på 

fritidshemmet?  
 
Om ja, hur ser den ut?  

Om nej, är det något du anser skulle behövas? 
 

 

5. Social tillhörighet och utanförskap 
 
Anser du att det finns några situationer eller moment under dagen som möjliggör 

exkludering bland elever?  
 

Om ja, vilka? Och varför?  

Om nej, tror du att det finns något specifikt arbetssätt som gör att det fungerar bra hos er? 

 

Upplever du att det finns vissa typer av elever som ofta hamnar utanför?  
 
Om ja, kan du ge exempel på vilka typer du anser att det är? 

vad tror du att det beror på? 
Om nej, tror du att det är elevernas förtjänst eller fritidshemmets arbetssätt? Eller en kombination? 

 

Upplever du att det finns en viss typ av roll kopplat till utanförskap? 

 

 

Upplever du att det finns vissa typer av elever som aldrig hamnar utanför?  

 
Om ja, kan du ge exempel på vilka typer du anser att det är? 
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Om ja, vad tror du det beror på? 

Om nej, tror du att det är elevernas förtjänst eller fritidshemmets arbetssätt? Eller en kombination? 

 

 

Avslut 

 

Vi har inga fler frågor såhär på rak arm, har du något som du vill tillägga eller något du undrar 

över?  

 

Är det okej om vi mailar om vi har någon ytterligare fråga?  

 

Då vill vi avsluta med att tacka dig för att du tagit dig tid för det här samtalet.  

Som vi nämnde i början så är du anonym när vi skriver vår uppsats.  

Vi kommer även att radera inspelningen efter uppsatsen är rättad och klar.  

Innehållet kommer endast att användas i utbildningssyfte i våran uppsats och kommer inte att 

publiceras offentligt, ej heller spelas upp för tredje part (om inte handledare anser att hen behöver mer 

information).  

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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