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Förord  
Vi vill passa på att tacka alla berörda lärare, fritidslärare och rektorer som gjort denna studie möjlig! Toppen att 
ni tog er tid att besvara enkäterna och att ni ställde upp på fokusgruppsdiskussioner, trots att ni hade fullt upp 
med andra åtaganden på ert arbete. Dessutom vill vi tacka vår handledare Håkan Karlsson för handledning och 
vägvisning! 
 

Denna studie har varit väldigt rolig att genomföra, där vi både fått ta del av tidigare 
forskning och dessutom forskat på egen hand i ett ämne vi intresseras av! I dagens moderna 
samhälle har det inte varit några problem att skriva detta examensarbete på varsitt håll i 
olika delar av vårt land. Tillsammans har vi planerat och skrivit vårt arbete och så långt det 
gått har vi arbetat ihop. Frågorna till enkäterna har vi kommit fram till tillsammans. 
Undersökningarna har gjorts på varsitt håll, medan allt vi skrivit i examensarbetet gjorts 
tillsammans via Skype och Google drive. 
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Abstrakt  
I skolan träffas lärare och elever stora delar av vardagen, både i skolverksamheten samt i 
fritidshemsverksamheten. Tidigare forskning visar att det vid varje möte skapas eller fördjupas en typ 
av relation och hur kvaliteten på denna ska vara är framförallt upp till läraren.  
  
I vår studie har vi ställt frågor till lärare och fritidslärare om relationen mellan dem själva och elever - 
via enkäter och fokusgruppsdiksussioner. Där framkommer det att lärare och fritidslärare säger sig 
arbeta mycket med relationer till elever, vilket de ser som en viktig del i sitt arbete. Resultatet visar att 
lärarna arbetar för att dagligen se eleverna och vara lyhörd, visa intresse för dem och skapa en 
ömsesidig respekt. I grund och botten tolkar vi det som att lärare och fritidslärare ser på relationer till 
elever på liknande sätt, men vissa delar skiljer sig åt som exempelvis gränssättning och omsorg. 
Resultatet visar även att relationsarbetet kan skilja sig åt utifrån deras förutsättningar i respektive 
verksamhet, men även om relationsarbetet kan vara svårt ibland har båda yrkesprofessionerna som 
ambition att skapa goda relationer med eleverna. 
 
Nyckelord: Goda relationer, lärare och elev, relationer, relationsarbete, relationskompetens. 
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Inledning  
Relationsarbete är något som sker dagligen i skolan och på fritidshemmet, både mellan lärare - elev 
och elever emellan. Vi har valt att titta närmare på det förstnämnda relationsarbetet; det som sker 
mellan lärare och elev. 
För det första; vad är då en relation? Jo, kort sagt kan det förklaras som ett samspel mellan människor 
och där ingår vad vi pratar om, gör tillsammans och hur detta går till (Juul & Jensen, 2003). När en 
människa knyter an till en annan människa kan man tala om relationskompetens (Aspelin, 2015). Det 
är till stor del vad som händer i skolan i samspelet mellan lärare och elev.        
                                                                                    

Undervisning är i grunden fråga om möten mellan människor. En förutsättning för att dessa möten 
ska bli framgångsrika är att lärare och elever kan leva sig in i varandras tankar, känslor och avsikter 
samt att vi kan ta varandras roller, förstå vad den andra vet och inte vet, vad han eller hon har för 
uppfattningar eller trosföreställningar. Ett klassrum är en meningsskapande gemenskap där lärare 
och elever i samverkan når insikt och förstår sammanhang i omvärlden (SOU 2008:109, s. 215) 

                                                                                                                               
Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina 
elever. Flera studier visar på den avgörande roll som en god relation har för barnens fortsatta 
utveckling (SOU 2008:109, s. 216) 

                                                                                    
Det har framkommit att elever värdesätter lärare med god relationell förmåga, som tror på dem och 
ser dem för vilka de är (Ljungbland, 2016). Goda, förtroendefulla relationer mellan lärare och elev har 
även visat sig framgångsrikt för att bidra till en bra arbetsmiljö i skolan och för att motivera elever till 
lärande (Ackesjö & Persson, 2010; Aspelin, 2015; Lilja, 2013; Wedin, 2007). Det ingår i lärarens 
uppdrag att utveckla goda lärmiljöer i skolan (Skolverket, 2011) och där är även relationer mellan dem 
själva och eleverna en del av arbetet (Jacobsson, 2011). En annan viktig faktor som relationer mellan 
lärare och elever kan bidra till, är att stärka elevers självkänsla och självtillit (Jacobsson, 2011; Frelin, 
2010). 
  
Utifrån vad vi läst upplever vi att goda relationer mellan lärare och elever för mycket gott med sig. 
Detta har gjort oss nyfikna på vad relationer mellan lärare och elev innebär och hur lärares 
relationsarbete ser ut. Vi vill även undersöka om det finns likheter och skillnader i relationsarbetet 
mellan de olika yrkesprofessionerna grundskollärare - fritidslärare. 
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Bakgrund 
Här redovisas tidigare forskning inom ämnet relationer och relationer mellan lärare och elev samt 
delar av litteratur som vi anser har betydelse för vårt arbete. Avsnittet delas upp i tre delar med 
rubrikerna; Lärarens roll i relationen, Vad formar en relation mellan lärare och elev? och Hur arbetar lärare 
och fritidslärare med relationer till elever? Innan vi påbörjar dessa delar, vill vi först kort ta upp 
betydelsen av begreppet relationer. 
  
Det är inte enkelt att förklara begreppet och dessutom lämnas det öppet för olika tolkningar. Så här 
förklarar Nationalencyklopedin innebörden av relationer: 
 

En relation är ömsesidig, det vill säga den bygger på att de som är med i relationen både ger och tar 
emot exempelvis omtanke och uppmärksamhet. (http://www.ne.se) 

 
Sociala relationer har alltid betytt mycket för välmåendet. Förr arbetades det med välmående i skolan 
på andra sätt, lokalerna var viktiga och ohälsa kopplades ihop med icke-mänskliga faktorer, men i 
dagens skola är det vikten av relationer som är i fokus för elevernas välmående (Landahl, 2006).  

Lärarens roll i relationen 
I skolan finns relationer mellan vuxna och barn, i detta fall lärare och elever. Dessa har olika roller i 
sin relation och att vara lärare innebär att man är en vuxen förebild och detta kan inte väljas bort då 
det ingår i lärarrollen (Binbach, 2006) och som även Ihrskog (2011) nämner är fritidslärare också 
förebilder för eleverna. 
När det kommer till att vara en förebild är det viktigt att läraren är en positiv förebild för eleverna och 
därför är det av stor vikt att läraren funderar hur hen själv är (Binbach, 2006). Läraren fungerar som 
ett alternativ när andra vuxna i elevens närhet sviker, liksom en ställföreträdande förälder, polis, 
psykolog och medlare. Hur läraren handlar i situationer med elever får konsekvenser för relationen. 
Det kan ibland vara svårt att umgås med personer man själv inte valt, som till exempel unga 
människor (i detta fall elever) som har helt andra värderingar än man har själv. Däremot behöver en 
lärare bygga upp relationer med samtliga elever och en del av det arbetet är att ta reda på vad 
eleverna vet och var de befinner sig, för att möta dem i allt från skolarbete till intressen och bakgrund 
(Binbach, 2006). 
Relation mellan vuxna och barn, i detta fall mellan lärare och elev, kommer inte av sig själv och här 
har läraren en stor uppgift; att bygga upp relationen (Wedin, 2007). Skapandet av relationer är alltså 
den vuxnes ansvar, både att den uppkommer och vilken kvalité den har menar Ihrskog (2011) och 
Wedin (2007). Den vuxne kan dock inte ha all kontroll över den relationsskapande processen då 
relationsprocesser är oförutsägbara och även om läraren vet mer om relationer, bör detta inte visa sig i 
form av ett maktmedel. Relationen bör vara symmetrisk å ena sidan, där nyfikenheten på varandra 
ligger till grund. Å andra sidan menar Juul och Jensen (2003) att relationen bör vara asymmetrisk, då 
den vuxna har ett större ansvar för relationsprocessens kvalitet samt de konsekvenser den kan 
medföra. När ett barn blir ansvarig för en relation blir kvaliteten sämre och resultatet blir sämre 
trivsel. Att skapa relationer med elever är som sagt inget som sker automatiskt, utan det är ett ständigt 
pågående arbete menar Wedin (2007). Lärarnas personliga ansträngning och vilja ligger till grund för 
det relationsskapande som byggs upp mellan de själva och eleverna. 
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Äkthet eller autentisk som det även kallas nämns som en viktig egenskap i lärarrollen och detta är inte 
bara en medfödd egenskap, utan det är något som lärare kan lära sig. Äktheten kommer när läraren är 
trygg med sina kunskaper i ämnet hen undervisar i. Förutom lärandesituationen i skolan, är ett 
avgörande kännetecken av äkthet att läraren tar eleverna på allvar samt att de skapar respektfulla 
relationer till dem. Ömsesidig tillit är en av de viktigaste delarna i relationsarbetet och för att få den 
äkta känslan bör läraren ta sig tid att lyssna på eleverna, noga och tålmodigt. Även att försöka förstå 
hur eleverna tänker och är öppna för deras förslag är viktigt för relationen dem emellan (Fibaek 
Laursen, 2004). 
  
När läraren i sin yrkesroll arbetar med relationer, nämner Aspelin (2015) begreppet relationskompetens, 
vilket han beskriver som ”en generell förmåga att knyta an till andra människor” (s. 1). Även Juul och 
Jensen (2003) menar att det bör vara en professionell relation när man talar om relationskompetens, 
där den ena personen är professionell medan den andra inte behöver vara det. Relationen mellan den 
professionella, i detta fall läraren, och motparten som här blir eleven, har stor betydelse för att läraren 
ska lyckas i sin yrkesroll (Aspelin, 2015). Där är förtroende, omsorg och respekt viktigt och den 
professionellas förutsättningar till att lyckas i sin profession, är om hen arbetar med relationer och 
agerar relationskompetent. Juul & Jensen (2003) har kommit fram till detsamma och menar att 
pedagoger har kunskap om relationer. Dessutom menar de att pedagogerna kan utveckla den 
kompetens hen har för att kunna skapa, korrigera och bibehålla relationen till eleven. 

Relationskompetens i lärarutbildningen 
Det är enligt Fibaek Laursen (2004) viktigt att få ämneskunskaper under sin lärarutbildning, men även 
pedagogiska kunskaper (samt praktik) är viktiga delar. Fibaek Laursen har gjort en undersökning där 
han studerat 30 danska lärare via observationer och intervjuer och de upplever att de inte fått 
tillräckligt med kunskap i pedagogik under sin utbildningstid. En stor utmaning för lärarutbildningen 
är just att få ihop en helhet i sin utbildning, där de studenterna får en jämn kompetens i 
ämneskunskap samt det pedagogiska- och det praktiska arbetet. 
  
Den pedagogiska delen av utbildningen, där relationer bör ingå, nämner även Aspelin (2010): “Jag 
finner det högst angeläget att den blivande läraren lär sig att tolka undervisningen i termer av 
relationer och inse sitt personliga ansvar i och för relationsbyggandet. “ (s. 10). Lärarstudenten 
behöver få ta del av forskningsbaserade skildringar av relationsarbetet, hur de byggs upp och hur de 
kan hotas. Dessutom behöver studenten få verktyg för att analysera kommunikation och relationer, 
samt få hjälp att förstå vilken betydelse hen som person har för sin roll när det kommer till den 
pedagogiska processen. Det är också bra att ha i åtanke att allt som uttrycks i varandras närhet 
påverkar hur bandet formas mellan lärare och elev. 

Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att det är lärarens ansvar att relationen mellan denne och eleven uppkommer, 
vilket inte gör sig själv. Lärarens roll är att vara en förebild för eleven, att skapa samt leda relationen 
dem emellan. För att skapa relationen bör läraren vara äkta och ömsesidig tillit spelar stor roll. Att 
eleven blir sedd och lyssnad på nämns i litteratur vara av stor vikt. Dessutom talas det om 
relationskompetens i tidigare forskning som innebär att en människa (i detta fall läraren) har kunskap 



 
 

7 

om relationer, vilket bör ingå i lärarutbildningen. Kunskap om den pedagogiska processen där bland 
annat relationer och dess kommunikation samt vad som formar lärarens och elevens band berörs. 

Vad formar en relation mellan lärare och elev? 
När en relation mellan lärare och elev formas är det flera delar som spelar in och för att förstå vad 
denna relation formas av finns det olika perspektiv att väga in (Aspelin, 1999). Denna relation präglas 
bland annat av sådant som rör skolan i form av skolans olika planer (skolplan, läroplan, arbetsplan 
och kursplan med flera) samt av skolans traditioner och rutiner bland annat. Dessutom påverkar 
storleken på klasserna, klasskulturer, sociala konversationer, lokalen, arbetssätt, pedagogiska riktlinjer 
med mera. Allt detta räknas som externa omständigheter som kan påverka relationen mellan lärare 
och elev. Andra saker som präglar relationen mellan dem är inre faktorer som till exempel attityder, 
motivation, engagemang och erfarenheter. Lärarens personlighet och hälsa (både fysisk och psykisk), 
liksom dennes karaktär, temperament, motivation, bildningsgrad och undervisningserfarenhet räknas 
också in. Utöver detta kan självkänsla, självförtroende, självkontroll och självvärdering med mera 
spela in i relationen lärare elev emellan (Aspelin, 1999). 
  
De sociala band som skapas får en speciell karaktär varje gång det sker enskilda möten med enskild 
kommunikation och dessa band testas ständigt i kommunikationen. Hur stabil relationen är avgörs 
framförallt av vilket sätt de kommunicerar med varandra. Relationen mellan lärare och elev formas 
alltså genom mängder av tecken som sker i stunden och tolkas dem emellan. Där kommer olika 
beteenden in vilket medför direkta känslor och värderingar (Aspelin, 1999). Två känslor som Aspelin 
(1999) nämner är stolthet och skam, vilket kan (inom samma känslobegrepp) kännas på olika sätt. 
Dessa känslor kan både komma från den andra personen, likväl som det är känslor som den egna 
människan väcker hos sig själv. Självinsikt och att ha kontroll över sina egna reaktioner, behov och 
känslor är en förutsättning för att läraren ska kunna styra över elevernas beteenden och lärande 
(Binbach, 2006). En lärare som har god självinsikt kan även bli en bättre pedagog och har läraren även 
en god social kompetens leder detta i sin tur till bättre förmåga till samarbete vilket bidrar till mindre 
konflikter menar Binbach (2006).  

Hur skapas relationer med elever? 
En viktig faktor för att läraren ska få en relation till eleverna är att lära känna varje elev och det krävs 
att läraren ser var och en av dem (Wedin, 2007; Frelin, 2010). Det innebär att man som lärare ser 
eleverna utifrån deras personlighet och anpassar sitt bemötande därefter. Detta är något som även 
Ihrskog (2011) fasthåller. Hon menar att relationsskapandet blir en central del i pedagogernas arbete 
för att kunna skapa relationer till eleverna. 
 
För att få en fungerande relation bör den vuxne ta ansvar och inkludera barnets verklighet, de 
behöver båda som tidigare nämnts bli sedda, dessutom bli lyssnade på och både lärare och elev bör ta 
varandra på allvar. Fler delar som spelar in i relationen med elever är lärarens sätt att bemöta elever 
(Binbach, 2006). Kommunikation, empati, humor, närvaro, etik, moral, människosyn och 
förväntningar är viktiga delar som spelar in. Den viktigaste delen enligt Binbach (2006) är den kvalitet 
relationen har i mänskliga möten, vilket vi i detta fall pratar om mellan lärare och elev. 
För att skapa förtroendefulla relationer finns det flera vägar; att se, lyssna och bekräfta eleven är några 
av dem och det i sin tur kan leda till ökad arbetsvilja och samarbete med läraren, framkommer det i 
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Liljas (2013) studie, där hon observerat och intervjuat lärare om deras relationsarbete. Juul och Jensen 
(2003) knyter an till detta, att pedagogen ska kunna se varje barn och anpassa sig och sitt beteende 
efter detta, men samtidigt behålla ledarskapet. Det är en stor skillnad att bli sedd utifrån den person 
man är och att bara bli sedd på. Upplevelsen att bli sedd innebär även att bli lyssnad till och att den 
andre uppfattat vad man sagt. 
  
När förtroendefulla relationer skapas bör en gemensam respekt för varandra finnas där. I Hanssons 
(2012) studie nämner eleverna ömsesidig respekt, att eleverna visar respekt för läraren och samtidigt 
vill ha samma respekt tillbaka från läraren. För att respekt ska kunna uppstå mellan de två parterna 
lärare och elev, är lärarens handlingar vid första mötet väldigt avgörande. Eleverna i studien menar 
att respekt uppstår när läraren först ger av sig själv till eleverna, för att sedan kunna ta, och göra något 
tråkigt som eleverna ändå känner som roligt till slut (Hansson, 2012). Att vara skämtsam, ge av sig 
själv och prata om allt möjligt med eleverna är något Wedin (2007) och Frelin (2010) nämner som 
viktiga delar för att skapa relationer till eleverna. Som lärare måste man ibland våga gå utanför 
ämnesarenan och prata om annat än det som hör till lektionen, vilket Wedin (2007) sett har 
uppskattats av eleverna i studien. Allt detta skapar en respekt hos eleverna menar de deltagande 
lärarna. Dock ser en av lärarna att respekt från elevernas sida är ett stort problem som gjort att 
relationsarbetet har blivit en stor del av lärarnas arbete. Läraren menar att det var lättare förr, att 
eleverna hade respekt för lärarna, vilket han anser att de inte har i dagens läge (Wedin, 2007). I både 
Hanssons (2012) och Wedins (2007) studie framkommer det att läraren har störst ansvar för att respekt 
ska uppstå mellan lärare och elever, och detta ingår i lärarens arbete med att skapa relationer med 
elever. 

Sammanfattning 

I tidigare forskning framkommer det att många det är många delar som spelar in när en relation 
formas. Det är bland annat yttre faktorer som till exempel skolans olika planer (läroplan, arbetsplan 
med mera) samt skolans traditioner och rutiner. Inre faktorer som spelar in är bland annat elevens 
attityd, motivation och erfarenheter samt lärarens personlighet och hälsa. Relationen mellan lärare och 
elev formas i möten med varandra och tolkas dem emellan. För att skapa en relation med en elev är 
det viktigt att läraren lär känna eleven och utgå därifrån, se, lyssna på och bekräfta eleven är viktiga 
delar i relationsskapandet. Ömsesidig respekt mellan lärare och elev är av största vikt och det är 
läraren som bör se till att denna respekt uppstår. 

Hur arbetar lärare och fritidslärare med relationer till elever? 
Fibaek Laursen (2004) tar upp exempel på hur lärare han mött i sin studie arbetar med relationen till 
elever. Det första som nämns är att lärarna känner varje elev, både vad gäller ämneskunskaper och 
hur de är som person samt att de ofta har vetskap om deras bakgrund och hemsituation som Wedin 
(2007) också var inne på. Här är det inte skolklassen som är i fokus, utan lärarna förhåller sig till 
eleverna som individer (Fibaek Laursen, 2004). Ett sätt att arbeta med relationen på individnivå som 
tas upp är att säga hej till varje elev på morgonen eller säga hejdå till var och en innan de går hem. 
Lindqvist (2015) har även han fått ta del av lärares arbete med relationer som arbetar på samma sätt 
med att varje morgon hälsa på varje elev och se dem i ögonen. Just att se eleverna tar även dessa lärare 
upp som är av stor vikt i relationsarbetet med eleven och det är även viktigt att eleven uppfattar 
lärarens seende. Det kan ses som en bekräftelse på att läraren bryr sig om och tänker på eleven. 



 
 

9 

Arbetet med att se varje elev är viktigt, vilket både gäller i relationsskapandet och i det fortsatta 
arbetet med relationer till eleverna. Genom att se eleven visar läraren att hen respekterar eleven och 
detta liknas vid att de själva inte skulle tycka om att vara en i mängden och inte bli sedda (Wedin, 
2007). Att vara anonym i en stor massa menar Fibaek Laursen (2004) skulle inte uppskattas av dem 
själva, varför skulle då barn göra det? För att vårda den relation läraren har med eleven tar lärarna i 
Fibaek Laursens (2004) studie upp några punkter de gör och inte gör med/till eleverna. De skämmer 
inte ut någon elev inför andra, de skäller inte ofta och de använder sig inte av makt eller framhäver sig 
själva. Däremot lyssnar de på eleverna samt på deras åsikter, visar respekt för eleverna och deras 
bakgrund, hjälper dem i skolarbetet vid behov samt med beteenden och med olika arbetsformer 
(Fibaek Laursen, 2004).   
  
I arbetet med relationer till elever tar Binbach (2006) upp fyra egenskaper: att vara rak, tydlig, 
förutsägbar och konsekvent med dem. Dessa i kombination med social kompetens, kommunikation 
och empati ger en stabil grund för en god relation mellan lärare och elever menar han. Lärare som 
Lindqvist (2015) mött i sitt forskningsprojekt om lärares relationsarbete, menar att vara snäll och 
sträng hänger ihop vilket Lindqvist anar handlar om relation och auktoritet. 

Gränssättning som en del i relationsarbetet 
För att relationen mellan lärare och elev ska vara stabil bör de varken ha för liten eller för stor distans 
till varandra, då det kan skapa problem i relationen (Aspelin, 1999). När gränssättning tas upp 
nämner lärare att det ibland kan vara svårt att veta var gränsen ska dras mellan privatliv och arbete 
(Fibaek Laursen, 2004). Här handlar det både om att skydda sitt egna, sin privata sfär samt att inte 
göra slut på energin. Detta är något även Binbach (2006) tar upp och han nämner skillnaden på att 
vara privat och personlig med eleverna. Han ser fördelar med att vara personlig med eleverna och 
delge dem sina erfarenheter och våga vara sig själv inför dem. 
 

Du är inte bara lärare, utan också människa med känslor. Ta några minuter av lektionen på 
förekommen anledning och diskutera något speciellt som hänt, något du bedömer att eleverna har 
nytta av och kan ta till sig. I mitt arbete med ungdomar har jag, varit tydlig med mina egna åsikter, 
värderingar och diskuterat dessa, vilket oftast lett till bra kontakt och bidragit till att skapa en 
bärande relation. I förlängningen har det inneburit att jag fått respekt. (Binbach 2006, s. 24-25). 

 
Däremot bör läraren, precis som Fibaek Laursen (2004) är inne på, skilja på att vara personlig och 
privat med eleverna (Binbach, 2006). Läraren kan välja medvetet att vara personlig för att skapa 
relationer med elever, men bör däremot inte gå över gränsen och vara privat. Då kan det lätt bli att 
man lämnar ut för mycket av sig själv vilket kan ha motsatt effekt menar Binbach (2006). 

Förutsättningar för relationsskapande i olika verksamheter 
Ackesjö och Persson (2010) har tittat närmre på förskollärares syn på deras relation med barnen och 
via en studie med förskollärare framkommer det att relationsarbetet är något de lägger stor vikt vid i 
förskoleklassen. Genom att vara flexibla och lyssnande i sitt arbete med barnen, får de en god relation 
till dem och kan därefter planera verksamheten efter det. Den goda relationen beskrivs som ett 
pedagogiskt ideal, vilket är ett mål med relationsarbetet. En ambition är att fånga upp barnens 
intressen och forma verksamheten därefter, bland annat för att skapa arbetslust hos barnen. 
Fritidslärare däremot nämner Ackesjö (2011) har en utmaning i sitt relationsarbete med eleverna idag. 
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De stora barngrupperna har gjort att fritidslärarna istället för att organisera och anordna vuxenstyrda 
aktiviteter, står på sidan av barngruppen och handleder eleverna i olika val. Fritidslärarna inger 
fortfarande trygghet och stöttar eleverna vid behov, men deras arbete sker i bakgrunden av 
verksamheten och inte med eleverna.  

Sammanfattning 
Tidigare forskning menar att lärare som arbetar med relationer till elever, är noga med att se eleven 
och det betyder att de lärt känna eleven och har vetskap om saker som både rör skolan och fritiden. 
Lärare som varit med i tidigare forskning berättar att de förutom att se varje elev lägger stor vikt vid 
att lyssna på eleverna och deras åsikter. De visar respekt för elevens bakgrund och hjälper dem 
om/när de behöver stöd. Det finns fördelar med att kunna vara personlig med eleverna och bjuda på 
sig själv och sina erfarenheter med mera. Lärare som varit med i tidigare forskning upplever att det 
kan leda till bättre kontakt med eleverna som även blivit mer hållbar. Däremot finns en gräns för när 
det personliga övergår till att bli privat, vilket avråds då det kan ha motsatt effekt för relationen. 
Skolans olika verksamheter har olika förutsättningar för relationsarbete, förskoleklass har till exempel 
mindre barngrupper och arbetar tillsammans med eleverna hela dagarna vilket ger utrymme för 
relationsskapande. Fritidslärare har däremot en utmaning med de stora barngrupperna, som kan 
försvåra detta arbete framkommer det i tidigare forskning.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vad relationer mellan lärare och elev innebär, hur 
grundskollärare (F-3) och fritidslärare ser på relationer med elever och hur de arbetar med dem. Vilka 
likheter och skillnader finns i deras upplevelser? 
 
Vi kommer utgå från följande frågeställningar: 
 

· Hur tolkar lärare samt fritidslärare begreppet relationer? 
· Hur beskriver de sitt arbete med relationerna till eleverna? 
· Finns det likheter och skillnader mellan yrkesprofessionerna i deras arbete med relationer till 

elever? I så fall vilka? 
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Metod  

De metoder som använts har valts utifrån vårt syfte och vår problemformulering, där vi önskar ta del 
av lärares- samt fritidslärares relationsarbete med elever. Hur arbetas det med detta och finns det 
några skillnader yrkesprofessionerna emellan? Begreppen vi arbetat med är relationer samt lärare och 
elev. Vi har använt oss både av kvantitativa- samt kvalitativa metoder i arbetet av denna studie. Att 
blanda dessa metoder kallas triangulering (Eliasson, 2013) och det kan vara en fördel att kombinera 
kvalitativa och kvantitativa metoder, vilket kan bidra till ett mer tillförlitligt resultat (Eliasson, 2013; 
Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Kvantitativ metod används för att kunna ange en frekvens, när man vill kunna säga att ett visst antal 
upplever något (Trost & Hultåker, 2016). Denna metod valde vi när vi samlade in deltagarnas svar via 
enkäter samt påståenden som de fick betygsätta, för att tydligare kunna jämföra yrkesprofesstionerna. 
Detta har sedan använts för att göra tabeller som en del av vårt resultatarbete (bilaga 4 och 5). 

Kvalitativ metod används för att få en närhet till forskningsobjektet (i vårt fall lärare och fritidslärare), 
vilket görs för att få en förståelse för objektets situation i vardagen och kunna hitta mönster (Magne 
Holme & Krohn Solvang, 1997; Trost & Hultåker, 2016). I denna studie valde vi den kvalitativa 
metoden för att samla in deltagarnas upplevelser via fokusgruppsdiskussioner. 

Urval av litteratur 
Vi har sökt litteratur från följande databaser; DiVA, ERIC, Google Scholar och Google. Sökord vi 
använt oss av är fritidshem, fritidspedagog, förtroendefulla relationer, relationer, relationer mellan lärare och 
elev, relationskompetens samt författarnamn. Vi har dessutom sökt bland referenser i avhandlingar, 
artiklar och uppsatser som vi därefter sökt upp och tagit del av. I bakgrunden finns även Jesper Juul 
och Helle Jensen (2003) med fast de inte är forskare. De har skrivit boken “Relationskompetens - i 
pedagogers värld” som vi anser är relevant för vårt arbete även om det inte klassas som tidigare 
forskning och därför har vi valt att ta med text från den också. Vi har även tagit med forskning som är 
äldre än 10 år, för att dessa fortfarande känns relevanta för vår studie.  

Urval av skolor 
Till vår studie har vi valt att kontakta F-3 lärare och fritidslärare på fyra olika skolor, uppdelat på tre 
kommuner i mellersta Sverige. Skolorna vi valt har ett elevantal på alltifrån 150 elever till 442 elever. 
Vi valde medvetet att vända oss till F-3 lärare, då de flesta barn som går på fritidshemmet är i den 
åldern. Detta på grund av att vi vill undersöka de båda yrkesprofessionernas upplevelser. 
 
För att förtydliga grupperna har vi valt att dela upp dem så här; hur många elever som finns på skolan 
och i fritidshemmet, hur klasserna samt fritidsgrupperna ser ut samt antal deltagare på 
fokusgruppsdiskussionerna och deras utbildning. Kön på deltagarna har vi valt att lämna utanför. 
Grundskollärarna kallar vi lärare i arbetet och fritidshemspersonalen nämns som fritidslärare, då det 
är den nya beteckningen som används till det gamla “fritidspedagog”. Även de enstaka fritidsledare 
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och outbildad personal som deltagit väljer vi att kalla fritidslärare för att inte hänga ut någon och 
dessutom skiljer sig inte deras svar märkbart. 
 
Skola 1 
Skolan: Förskoleklass - åk 2 med sammanlagt 220 elever. I varje klass går mellan 17-22 elever. Samma 
lärare har förskoleklass, därefter följs lärare och elever åt i 1:an och 2:an. De intervjuade lärarna: 7 
lärare, alla utbildade grundskollärare. 
 
Fritidshemmet: är uppdelat i tre olika avdelningar, med mellan 65-85 elever och 3-4 fritidslärare på 
varje avdelning samt 4 extra personal. Avdelningarna är åldersblandade. Fritidslärarna går även in i 
klass under dagen. De intervjuade fritidslärarna: 3 fritidslärare, varav 1 utbildad fritidspedagog, 1 
utbildad fritidslärare samt 1 utbildad fritidsledare. 
 
Skola 2 
Skolan: Förskoleklass - åk 9 med sammanlagt 442 elever. I varje klass går mellan 18-25 elever. 
Förskolläraren har förskoleklass och grundskollärarna har eleverna i åk 1 - åk 3. De intervjuade 
lärarna: 4 stycken lärare, alla utbildade grundskollärare. 
 
Fritidshemmet: Det finns 5 fritidsavdelningar med mellan 16-58 elever på varje avdelning. 
Avdelningarna är åldershomogena från förskoleklass upp till 2:an. Därefter börjar eleverna på 
“storfritids” där elever från åk 3-5 går tillsammans. De intervjuade fritidslärarna: 4 fritidslärare, vilket 
3 är utbildade fritidspedagoger och 1 är outbildad. 
 
Skola 3 
Skolan: Förskoleklass - åk 5 med sammanlagt 154 elever. I varje klass går mellan 20-25 elever. Samma 
lärare har förskoleklassens varje år och grundlärarna har eleverna i åk 1 - 3. De intervjuade lärarna: 4 
lärare, alla utbildade grundskollärare. 
 
Fritidshemmet: Det finns två avdelningar med sammanlagt 77 elever och 4,5 fritidstjänster. En av 
avdelningarna har F-klass och åk 3, andra åk 1-2. De intervjuade fritidslärarna: 3 utbildade 
fritidspedagoger. 
 
Skola 4 
Skolan: Förskoleklass - åk 5 med sammanlagt 190 elever. I varje klass går mellan 15-20 elever. Det 
finns dubbla klasser i alla årskurser förutom årskurs 4. Förskolläraren har förskoleklassen varje år, sen 
varierar det lite om grundläraren bara följer med eleverna i åk 1-3 eller från åk 1-5. De intervjuade 
lärarna: 6 lärare, 5 grundskollärare och 1 förskollärare. 
 
Fritidshemmet: Det finns två avdelningar med sammanlagt 90 elever och 5 pedagoger. Ena 
avdelningen har F - 1 och andra har åk 2 - 5. De intervjuade fritidslärarna: 5 fritidslärare, 1 
fritidspedagog, 2 barnskötare, 1 grundskollärare och 1 outbildad. 
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Datainsamlingsmetod 
Vi har blivit inspirerade av att samla in data på liknande sätt som Ackesjö & Persson (2010), först 
skriftligt från lärare och sedan sitta med som aktivt-passiv under lärares samt fritidslärares samtal om 
relationer. För att få en bred bild som även ger bekräftelse till varandras resultat har tre olika 
datainsamlingsmetoder använts i denna studie: enkäter och fokusgruppsdiskussion som förstärkts 
med påståenden som deltagarna fått betygsätta. 
 
Den skriftliga delen valde vi att samla in via enkäter (bilaga 3) som delats ut till de F-3 
grundskollärare och fritidslärare som arbetar på de skolor vi valt. Eliasson (2013) skriver att 
enkätundersökningar är en bra och billig metod och ger den tillfrågade möjlighet att svara när tid 
finns. Det finns olika tillvägagångssätt när man ska samla in data via enkäter: internetbaserad enkät, 
via postgången och personlig kontakt. Vi har använt oss av det senare tillvägagångssättet, eftersom 
detta tillvägagångssätt tenderar att ge högre svarsfrekvens, vilket även Hjalmarsson (2015) nämner.  
  
Vi valde att använda oss av mestadels slutna frågor, i detta fall fyra olika svarsalternativ; Instämmer 
helt, instämmer delvis, instämmer inte alls och vet inte. Under varje fråga/påstående fanns även ett 
kommentarsfält för deltagarna att fylla i, där de fick möjlighet att utveckla sitt svar.  Första och sista 
frågan var öppna frågor. Stukát (2011) skriver att man med fördel kan använda frågor som både är 
strukturerade och ostrukturerade i sin enkät, flera slutna frågor med inslag av några öppna frågor. 
Utformningen av enkäten måste dock sättas i relation till hur stor undersökningsgruppen är samt hur 
mycket tid man har till att bearbeta materialet. Eftersom vår undersökningsgrupp inte var så stor, 
kände vi att vi kunde använda oss av både slutna och öppna frågor i vår enkät. 
 
Vi valde även att ta del av lärares- samt fritidlärares upplevelser via fokusgruppsdiskussioner. 
Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver fokusgruppsmetoden som en mycket användbar metod för att 
utforska deltagarnas tankar och utsagor kring ett specifikt ämne, som i vårt fall är relationer. Det är en 
metod som är bra att kombinera med andra metoder för att få fram styrkorna i de olika metoderna. I 
fokusgruppsdiskussioner samlar man inte in data om hur en enskild person tycker och tänker, utan 
det är gruppens gemensamma erfarenheter och tankar som blir det empiriska materialet. Genom 
fokusgrupperna ville vi få deltagarna att diskutera relationsämnet med ord för att fånga in än fler 
utsagor och på ett annat sätt än via enkätfrågorna, vilket gjorde att vi kunde få ett bredare material att 
arbeta med. Vi valde att blanda formen av strukturerad och ostrukturerad fokusgruppsdiskussion, 
där vi lät deltagarna prata fritt och mer till varandra än till oss som gruppledare. Däremot ville vi att 
de skulle diskutera ämnet som hör till vår studie och såg därför till att leda in dem på det spåret, både 
genom att först förbereda dem innan diskussionen och även under samtalens gång. Wibeck (2010) 
nämner att det inte behöver vara en strukturerad eller en ostrukturerad fokusgruppsintervju, utan det 
går bra att blanda dem. Hon nämner även att det är bra att deltagarna får diskutera ämnen de blivit 
tilldelade, där gruppledaren är beredd att styra upp diskussionen vid behov. 
 
För att bredda vårt insamlade material än mer, valde vi även att samla in information om deltagarnas 
uppfattningar och upplevelser via påståenden som deltagarna fick betygsätta mellan 1-5. Fördelen 
med denna metod är att få en bredare bild av olika yrkesprofessioners/verksamheters upplevelser 
som i sin tur kan jämföras (Obert & Forsell, 2000). 
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Instrument 
Frågorna till enkäten utformades utifrån studiens syfte. Dessa frågor valdes ut för att ge  oss en inblick 
i hur de uppfattar och upplever relationer samt relationsarbete, som ingår i vår problemformulering.  
 
Innan vi påbörjade fokusgruppsdiskussionerna skrev vi ner utvalda frågor vi ville att de skulle beröra, 
som även de hörde till vårt syfte med studien och vår problemformulering. Dessa berörde, precis som 
enkäterna, lärarnas och fritidslärarnas upplevelser av relationer och relationsarbete.  

Genomförande 
På grund av avståndet mellan oss författare, valde vi att göra undersökningarna på varsitt håll. Vi 
kom överens om hur vi ville genomföra studien och påbörjade därefter arbetet var för sig. Innan vi 
påbörjade vår undersökning, tog vi en personlig kontakt med rektorerna på respektive skola för att 
lämna missiv, ett till rektorn själv (bilaga 1) och ett till deltagarna (bilaga 2). I våra missiv skrev vi vårt 
syfte och våra önskemål om att samla in material till vår c-uppsats via enkäter och intervjuer. Vi hade 
även med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, där vi tog upp att vi kommer avidentifiera 
deltagarna. 

Enkäterna 
Efter klartecken från rektorerna lämnade vi personligen enkäterna till dem eller direkt till berörda 
lärare och fritidslärare. I ett av fallen deltog en av oss vid ifyllandet av enkäterna, i övriga fall lämnade 
vi dem för att sedan få tillbaka dem vid fokusgruppsdiskussionerna. Totalt lämnade vi ut 60 enkäter 
och fick in 55 ifyllda enkäter. 

Diskussionerna 
Vi samlade sammanlagt 21 lärare och 15 fritidslärare till fokusgruppsdiskussioner, uppdelade i åtta 
grupper där vi medvetet skiljde på yrkesrollerna. Detta för att få en tydligare bild om hur de i sin 
yrkesroll arbetar med relationer och vi ville inte att de skulle bli påverkade av varandras utsagor. Vi 
gjorde fyra fokusgruppsdiskussioner var, på varsitt håll. 

Före inspelningen av diskussionerna valde vi att samla in ytterligare material via åtta påståenden som 
vi bad deltagarna besvara på en skala från 1-5. Därefter samlade vi in svaren och påbörjade 
diskussionen. 

Vi agerade som gruppledare, vilket Obert & Forsell (2000) nämner som forskarens roll i insamling av 
material via fokusgruppsdiskussioner. Först började vi med att hälsa alla välkomna, presenterade oss 
och berättade än en gång om vårt syfte. Dessutom tillfrågades gruppen om vi fick spela in 
diskussionen och var på samma gång tydliga med vad inspelningen skulle användas till och att 
samtalen tas bort efter uppsatsens godkännande. Det var inga problem att få tillåtelse att spela in, så 
vi placerade vår mobiltelefon på mitten av bordet. 

För att klargöra vår roll under de kommande diskussionerna tydliggjorde vi att vår roll är att agera 
aktivt-passiv, det vill säga att vi som forskare inte är med i diskussionen utan väljer att sitta utanför 
gruppen. Däremot berättade vi att vi kan flika in med frågor och styra samtalen mot vårt syfte.  Innan 
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diskussionerna startade delade vi ut papper och pennor till deltagarna, där de fick betygsätta mellan 
1-5 utifrån de påståenden vi läste upp. Därefter samlades deras svar in för att sedan starta igång 
diskussionerna med att hänvisa till ämnet Relationer mellan lärare och elev. Vi hade förberett tre olika 
lappar som vi visade upp för gruppen när vi kände att det passade in. På dem stod det; Relationen 
mellan lärare och elev, Hur arbetar du i din yrkesroll med relationer till elever? och Upplever du skillnader samt 
likheter i arbetet med relationer till elever, mellan lärare och fritidslärare? Hur i så fall? Diskussionerna flöt 
på, vissa diskuterade mycket och andra lite mindre. När vi fått svar på våra funderingar och 
samtalsämnena började ta slut valde vi att avsluta inspelningen. I två av fallen fortsatte diskussionen 
och det kom upp ytterligare utsagor, som vi valde att anteckna istället för att sätta igång inspelningen 
igen. Detta för att låta deltagarna diskutera utan störningsmoment. 

 Totalt blev det åtta fokusgruppsdiskussioner uppdelat på följande sätt: lärare 7st + 6st + 4st + 4st och 
fritidslärare: 3st + 3st + 5st + 4st. Dessa diskussioner tog mellan 15-28 minuter. 

Analysmetod 
Enkäterna 
På de frågor där deltagarna kunde kryssa i svar i enkäterna, sammanställdes svaren i tabellform. Alla 
kommentarer sammanställdes därefter ordagrant i ett nytt dokument, för att kunna behålla enkäterna 
hela. Vi skrev sedan ut kommentarerna och klippte sedan sönder dem och delade upp dem i högar 
fråga för fråga. Därefter gick vi igenom svaren tillsammans och sökte mönster i kommentarerna för att 
senare kunna dela in i olika teman och sålla bort sådant som vi inte anser svarar på vårt syft med 
studien. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att man måste göra en reducering i sitt material, det 
vill säga att välja sådant man anser är relevant för studien och välja bort sådant som inte är relevant. 
Genom att vi delade upp kommentarerna fråga för fråga, kunde vi se mönster och välja bort sådant 
som inte svarade på vårt syfte och våra frågeställningar.  
 
Fokusgruppsdiskussionerna 
Materialet från diskussionerna transkriberades på datorer, där vi medvetet valde att inte ta med ljud, 
stakningar eller upprepningar. Dessa skrevs sedan ut för att senare kunna klippas sönder och delas 
upp i teman. Innan vi kategoriserade materialet och delade in dessa i teman, läste vi igenom 
transkriberingarna flera gånger. Dahlin-Ivanoff (2015) skriver att det är bra att gå igenom sitt 
transkriberade material flera gånger för att få en större insikt i helheten från diskussionerna. Även 
Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att det är bra att läsa igenom materialet flera gånger, eftersom 
det inte är någon garanti att man känner igen materialet riktigt trots att det är man själv som samlat in 
det. 
 
När vi läst igenom materialet flera gånger,påbörjades ett dokument där vi gjorde rubriker i olika 
färger med olika teman utifrån vårt syfte. Identifierade teman som brutits ner från helheten och 
därefter systematiserats nämner Dahlin-Ivanoff (2015) som en del i att skapa teman som motsvarar 
syftet. Detta gjorde vi när vi delade in delar av diskussionen och klistrade in dem där de passade in 
och sedan färgade vi texten i samma färg som temat. Detta för att se vilken text som tillhörde vilket 
tema, som en hjälp när vi senare skulle använda oss av texten i vårt c-uppsatsdokument. De teman 
som framkom vid bearbetningen av vårt material, var de som var mest relevanta för vår studie, de 
som återkopplade till vårt syfte och problemställning: Begreppet relationer, Relationsarbete, Relationer till 
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elever och Utsagor om varandras relationsarbete. När vi var nöjda med indelningen av teman och 
diskussionscitat, analyserade vi varje tema. Därefter började vårt arbete i resultatdelen. Där gjorde vi 
rubriker och underrubriker med citat och text utifrån vår analys av enkätsvaren samt diskussionerna.  

Etiskt ställningstagande 
Vi informerade rektorerna och deltagarna om de etiska principerna, via missiv (se bilaga 1 och 2) som 
skickades till rektorerna via e-mail. Dessutom informerades deltagarna personligen om kraven innan 
fokusgruppsdiskussionerna. De fyra etiska principerna inom forskning har vi tagit del av genom 
Vetenskapsrådet. 
 
Informationskravet 
Forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Dessutom ska 
det upplysas om att deltagandet när som helst kan avbrytas. 
 
Samtyckeskravet 
Forskaren ska inhämta undersökningsdeltagares samtycke, där deltagarna själva får bestämma om de 
vill medverka eller ej. De ska även kunna avbryta sitt deltagande närsomhelst utan problem och sitt 
beslut om att delta eller inte får inte påverkas av forskaren.  
 
Konfidentialitetskravet 
Forskaren ska se till att deltagarnas personuppgifter är skyddade. Enskilda människor ska inte kunna 
identifieras av utomstående och det ska vara praktiskt omöjligt att komma åt dessa uppgifter för de 
utomstående.   
 
Nyttjandekravet 
Forskaren får endast använda det insamlade materialet till studiens ändamål. Personuppgifterna får 
inte användas till något annat, som till exempel beslut eller åtgärder vilket kan påverkar deltagaren 
utan dennes medgivande. 
  
Vi informerade deltagarna om studiens syfte och att deras deltagande var frivilligt och att de när som 
helst kunde avbryta sitt deltagande. De fick själva bestämma om de ville medverka i studien eller inte 
och vi som författare har sett till att skydda deltagarnas personuppgifter, genom att inte skriva ut 
deras namn och namnen på skolorna. Dessutom har det insamlade materialet endast används av oss 
författare, till studiens ändamål. 

Metoddiskussion 
Insamlingsmetoderna vi använt oss av har gett oss en stor mängd data som vi kunnat analysera för att 
få ett resultat utifrån vårt syfte med arbetet. Metodvalen gjorde vi för att få ett så brett material som 
möjligt på den tid vi hade på oss. Enkäterna användes som en grund för att samla in fler deltagares 
upplevelser och åsikter, fokusgruppsdiskussionerna gav oss chans att få djupare insikt/förståelse för 
deras upplevelser. För att få än mer material bestämde vi oss för att ge påståenden till deltagarna att 
betygsätta. De första sju påståendena upplevdes inte som några problem för deltagarna att betygsätta, 
men det åttonde, Jag upplever att min yrkesroll arbetar mer med relationen till elever än vad 
fritidslärarna/lärarna gör, kändes som det var svårt och obekvämt för flertalet deltagare. Detta gällde 
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både lärare och fritidslärare, som uttryckte att det var en obekväm fråga. Vi fick känslan av att det 
lades in värderingar i påståendet, vilket vi försökte tona ner genom att tydliggöra syftet med frågan. 
Det handlade inte om att någon var bättre än den andra, utan vi ville att de skulle tänka på 
förutsättningarna som de båda verksamheterna har. Det blev svårt att tolka och analysera deltagarnas 
svar på detta påstående, speciellt de som fyllde i låga siffror mot Instämmer inte alls. Därför har vi valt 
att endast basera svaren på de som svarat Instämmer helt samt tagit med deltagarnas kommentarer. 
De olika fokusgruppsdiskussionerna tog olika lång tid och antalet deltagare varierade. Även om 15 
minuter kan upplevas som kort tid för en diskussion, fick vi ändå med oss utsagor från deltagarna 
som bidrog till resultatet. I samtliga diskussioner kom alla till tals, även om det vid gruppen som var 
sju deltagare var några som diskuterade mer än andra. En svårighet vi upptäckte med att spela in 
diskussionen var att ljudupptagningen var svår att lyssna på när fler pratade samtidigt. Vi fick lyssna 
flera gånger på samma ställe för att försöka höra vad de sa. Detta hände vid flertalet ställen. Hade vi 
uppmärksammat detta tidigare hade vi kunnat försöka anteckna vad som sas. 
 
Innan vi gjorde våra undersökningar kom vi överens om hur vi skulle utföra dem. Detta för att ha 
samma utgångsläge och undersöka samma sak. För att samla så mycket information som möjligt, 
valde vi även att låta deltagarna fylla i erfarenhet samt utbildning på enkäterna. Detta för att göra det 
möjligt att se mönster i deras svar, likheter och skillnader, utifrån erfarenhet och utbildning. Då vi inte 
ser några avvikelser på grund av erfarenhet och utbildning, har vi bortsett från detta i resultatet. 
För att få en god reliabilitet och en hög validitet krävs det att mätinstrumenten är bra och passar till 
det man ska undersöka (Stukát, 2011). Olika forskare ska kunna göra samma undersökning flera 
gånger och få samma resultat när de studerar materialet, för att reliabiliteten ska vara god (Wibeck, 
2010). Dessutom ska också bearbetningen av informationen vara noggrann (Magne Holme & Krohn 
Solvang, 1997). För att få en hög validitet ska studien ha undersökt vad som var avsett att undersökas 
(Wibeck, 2010). 
  
Då vi båda gjort undersökningar via enkäter som är identiska och fokusgruppsdiskussioner med 
samma utgångspunkter, i olika delar av Sverige vid flertalet tillfällen anser vi att reliabiliteten är god. 
Detta även om deltagarna var olika individer och vi som genomförde diskussionerna skiljer oss åt till 
person. Genom noga utvalda frågor och påståenden som tagits med utifrån arbetets syfte, har det gjort 
att vi undersökt det som ska undersökas och på så sätt blir validiteten hög. 
  
Trots stor mängd insamlad data känner vi att våra frågor i enkäten och de påståenden som deltagarna 
fick betygsätta under fokusgruppsdiskussionerna, kan ha varit för smala och inte gett oss den bredd 
vi önskat. De flesta deltagare har gett liknande svar, vilket våra frågor kan vara orsaken till. Om vi fått 
chansen att göra denna studie igen hade vi sett över enkätfrågorna och funderat över att göra 
intervjuer med enskild deltagare istället för fokusgruppsdiskussion. 
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Resultat  
I detta kapitel kommer vi redovisa det vi kommit fram till utifrån enkäterna och 
fokusgruppsdiskussionerna. Resultatet har delats upp i följande teman: Begreppet relationer, 
Relationsarbete, Relationer till elever och Utsagor om varandras relationsarbete. I första rubriken ingår 
tolkningar av begreppet relation och goda relationer som gjorts av deltagarna i studien, samt vikten 
av dessa. I den andra rubriken ingår lärares och fritidslärares upplevelser av sitt arbete med relationen 
till elever, hur de skapar dessa och arbetar vidare med dem. Den tredje rubriken behandlar hur 
lärarna upplever att deras relationer är med eleverna och i den fjärde redovisas hur lärare och 
fritidslärare ser på varandras relationsarbete. 
Vi har utgått från följande frågor i vår studie: 
 

• Hur tolkar lärare samt fritidslärare begreppet relationer? 
• Hur beskriver de sitt arbete med relationer till eleverna? 
• Finns det likheter och skillnader mellan yrkesprofessionerna i sitt arbete med relationer till 

elever? I så fall vilka? 

Begreppet relationer 
Resultatet visar att begreppet relationer tolkas på liknande sätt av deltagarna i vår studie. Detta 
framkommer både via enkätsvaren och i fokusgruppsdiskussionerna där begreppet berördes, men det 
är inte alltid enkelt att tyda och förklara vad relationer är tolkar vi det som. Under 
fokusgruppsdiskussionen diskuterade lärarna begreppet relationer så här: 
 

- Vad är relation mellan lärare och elev? 
- Det var min första tanke också när man skulle formulera där (pekar på enkäterna). Vaddå en 
relation har man, men vilken typ av relation? 
- Och jag tycker… på ett sätt är det skillnad på att ha en relation och visa att jag har sett dig. Alltså, 
jag kanske inte kan ha en personlig relation till 24 stycken, men jag kan visa… Jag kan bekräfta 
allihop, jag kan prata med alla, jag kan… Jag vet inte om det är olika saker eller om det är samma 
sak. (Lärare) 

 
En annan lärare nämner i enkäten att det är i mötet med elever och när hen bemöter en elev som det 
skapas relationer. Liknande förklaring nämns både av andra lärare och fritidslärare både i 
enkätsvaren och under fokusgruppsdiskussionerna. Deltagare som diskuterar begreppet relationer 
kommer självmant in på begreppet goda relationer och dessa tas upp som en god relation eller goda 
relationer. 

Vikten av goda relationer 
Resultatet visar att samtliga, 31/31 lärare och 24/24 fritidslärare, i vår studie instämmer helt att det är 
viktigt med goda relationer mellan dem själva och eleverna (se bilaga 4). Det är en förutsättning för att 
kunna nå eleverna nämns bland annat vid fokusgruppsdiskussionerna. De båda yrkesprofessionerna 
tar upp att dessa relationer påverkar klimatet i klassrummet och på fritidshemmet, där trivsel och 
trygghet anses vara viktiga delar enligt dem. De upplever det även lättare för elever att anförtro sig till 
sin lärare om det har byggts upp en god relation mellan dem nämner de båda. De uttrycker att det är 
viktigt att eleven känner att hen kan gå till sin lärare eller fritidslärare och våga berätta om det hänt 
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något eller om det är något hen inte förstår. Andra fördelar med goda relationer mellan dem själva 
och eleverna som nämns, är att läraren enklare kan nå eleverna och pusha dem i sitt arbete och att det 
underlättar för fritidshemspersonalen att hantera stora grupper.  
Lärarna ser fördelen med goda relationer för att kunna nå elever och kunna vara bestämd när det 
behövs. De är tydliga med att det gäller att sätta gränser för att skapa relationer till eleverna, vilket 
framkommer både i enkätens kommentarer och under diskussionerna. Läraren sätter gränser hur de 
vill ha det i klassrummet och hur eleverna ska förhålla sig till läraren och varandra, de vill även att 
eleverna ska visa att de har gränser. Det ska helt enkelt finnas en ömsesidig respekt mellan lärare och 
elev tolkar vi det som, vilket lärare kommer in på under en fokusgruppsdiskussion: 
 
 

-Jag tänker att en god relation behöver ju inte utesluta konflikter. Alltså i lärarrollen kan man ju 
behöva vara tuff, eller hård eller tydlig. För att eleven behöver det liksom i den situationen. Så goda 
relationer behöver ju inte bara vara “Å, vad mysigt vi har det!”. 
-Nej, gud nej! 
-Har man en god relation så kan man ta de här hårda bitarna, det bygger ju lite på det förtroende 
och att man har varit lyhörd (...) 
-Respekt! 
-Ja, att man respekterar varandra. Och det handlar ju inte bara att de ska respektera oss, utan det är 
ju ett ömsesidigt samspel. (Lärare) 

 
Goda relationer bidrar till en trygghetskänsla som påverkar eleverna positivt uttrycker fritidslärare 
och det leder till att de kan slappna av och ha roligt framkommer i enkätens kommentarer. Istället för 
gränssättning nämner fritidslärarna empati och den fördel som det kan ge som framkommer under 
diskussionen: 
 

- Jag känner med empati där också, med goda relationer. Att man känner empati med dem, att de 
känner att man bryr sig. De kan komma här och vara ledsna för att en kanin har dött igår, och 
liksom få prata om sådana där saker och man förstår hur ledsna de är och att det påverkar hela 
dagen efteråt. 
- Att man då tar sig tid att lyssna. 
- Ja, och ibland kan jag även säga till om man har en halvklass och de sitter och är jätteledsen, att 
“får jag säga vad som hänt?” “Ja”. “Den är ledsen idag och nu tar vi lite extra hänsyn” och sådär 
då. Försöker få de andra att förstå. (Fritidslärare) 

 
Uppfattningen om vad goda relationer mellan lärare och elev innebär och vad det kan leda till, skiljer 
sig åt något mellan yrkesprofessionerna tolkar vi det som. Däremot har de liknande uppfattningar om 
att relationer med elever är väldigt viktigt och att de båda arbetar för att skapa relationer mellan dem 
själva och elever. 

Relationsarbete 
Resultatet visar att båda yrkesprofessionerna påbörjar relationsarbetet i början av skolstart med nya 
elever, vilket framkommer i både lärares och fritidslärares fokusgruppsdiskussioner. Enkäterna visar 
att 28/31 lärare och 22/24 fritidslärare instämmer helt i påståendet I min yrkesroll anser jag att jag arbetat 
för att få en god relation med varje elev (bilaga 4). I respektive verksamhet försöker den vuxna lära känna 
barnen och kollar av vem de är och vad de tycker om. Här förklarar först en lärare hur hen arbetar 
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med skapande av relationer och därefter får vi ta del av fritidslärares berättelse, båda från respektive 
diskussion:  
 

Har man inte bland de första samtalen “Vad tycker du om att göra?” När de är nya så är de nya för 
oss och vi är nya för dem liksom, så man har någonting att bygga på. “Vem är du? Vad tycker du 
om att göra? Gör du någonting på fritiden? Vilka brukar du leka med? Vilka är det här?” Så man 
får någon hum om någonting. För annars är man ju helt… alltså nollställd helt enkelt. (Lärare) 

 
- Man läser ju av dem, man måste ju läsa av barnet först. Det är ju jag som är den vuxna, vi måste ju 
läsa av “Vem är du?” och sen måste man ju testa lite; “Gillade du det här?”.  
- Det är som lite observation i början. 
- Ja! (Fritidslärare) 

 
Förutom att lära känna eleverna och genom att intervjua samt observera dem, nämner både lärare och 
fritidslärare i sina diskussioner att de vuxna måste sätta in på förtroendekontot. Om du som lärare 
eller fritidslärare vill ha elevens förtroende, måste du även kunna dela med dig av dig själv menar de. 
På så sätt kan ett förtroende byggas upp och en förståelse uppstå mellan lärare/fritidslärare och elev, 
och detta upplevs som a och o för att bygga en relation nämner båda yrkesprofessionerna. En lärare 
berättade att man får den relation man förtjänar och om de som lärare arbetar för att få en bra relation 
med eleverna, så får det oftast ett positivt resultat. Detta berättar hen är extra viktigt när det kommer 
till elever i svårigheter, utan relationen blir det väldigt svårt att komma vidare på alla plan. 

Relationsarbete i tre olika verksamheter 
De båda yrkesprofessionerna berättar både via enkäterna och i diskussionerna att se eleverna, lyssna 
på dem, visa intresse för deras fritid och familj och att eleverna ska känna trygghet och tillit till 
läraren. De menar att dessa olika delar är av stor vikt när de arbetar med att skapa en relation till 
eleverna. Ömsesidig respekt är även något som båda tar upp, både i diskussionen och i enkätsvaren. 
Det finns både likheter och skillnader i deras upplevelser om relationsarbetet med elever tolkar vi det 
som. 

Lärarnas relationsarbete 

Gränssättning och att ställa krav på eleverna framkommer både i enkätsvaren och under 
diskussionerna som delar i lärarnas relationsarbete, liksom att vara glad och att kramas. Lärarna 
berättar att de knyter an till eleverna även på raster och vid lunch, då det finns mer utrymme att 
intressera sig för och att lyssna på eleven. Tidsbrist upplevs som en utmaning framkommer både i 
diskussionerna och i de påståenden lärarna fyllt i (bilaga 5), vilket kan göra det svårt att hinna med 
alla elever och kan påverka deras relationsarbete med varje elev. Så här förklarar en lärare under en 
fokusgruppsdiskussion: 
 

Ja, men så sen tror jag att... för att det är ju det här; försöker man skapa relationer med vissa och så 
har man vissa som pockar på ens uppmärksamhet hela tiden, då tycker jag att det är svårt. För då 
har man aldrig tid, då kommer oftast dem och rycker i en hela, hela tiden. Och då blir det lätt att 
fokus hamnar på de eleverna som hela tiden pockar så vissa, det kan jag känna att, man glömmer 
vissa för de är så självgående. De finns där och inte gör så mycket väsen av sig, man pratar lite 
smått sådär… Men jag kan komma på mig själv att “Oj, den här eleven vet jag inte någonting om, 
vi har inte pratat speciellt mycket för allting funkar”. /.../ Men man kan ju ha en god relation 
liksom, att man kan prata och skoja med varandra, men man kanske inte känner eleven. (Lärare) 
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En annan lärare berättar hur hen försöker ta tillfället i akt på morgonen att se varje elev: 
 

-Jag tar ju i hand varje morgon och försöker titta på dem. Och då frågar ju de, eller då är det ju 
alltid någon, inte alla, alltid någon som gjort någonting “Å igår så gjorde jag det här!” eller “Jag 
slog mig på den här…” 
-Och de får berätta då när du gör det? 
-Ja.. Kortare version, det är ju som du säger, det finns ju inte tid till det. Andra sitter och väntar att 
de ska bli klara. (Lärare) 

 
Tidsbristen kan upplevas som en utmaning i lärarnas relationsarbete med varje elev och sättet att “se” 
varje elev varierar tolkar vi det som. Via lärares berättelser upplever vi att de försöker kompensera 
tidsbristen i klassrummet med tiden som sker tillsammans utanför, som till exempel vid luncher och 
raster. 

Fritidslärarnas relationsarbete 
Fritidslärarna berättar både i enkätsvaren och under diskussioner att de arbetar med relationer genom 
att vara delaktiga i elevernas aktiviteter på fritidshemmet, där de utmanar och pushar eleverna och 
skojar och skrattar med dem. De säger sig uppleva att de är lyhörda och tar sig tid att lyssna. Stötta 
och berömma eleverna nämns också som en del i relationsarbetet, precis som att finnas där och inge 
trygghet. Så här diskuterar fritidslärare under en fokusgruppsintervju hur de arbetar med relationer:  
 

- Vi jobbar lite med EQ1 i mindre grupper, men sen är det ju det här att bygga relationer, att man 
sitter och pratar, att man observerar och så här… Man sitter med i spel, man sitter med när de 
bygger lego, plusplus och har… och då bygger man en relation… 
- Närvarande pedagog. 
- Ja, man är närvarande pedagog. Och ställer frågor liksom om, vad de tycker om för saker och…  
- Och de tycker det är så roligt; “Ska du vara med på Monopol idag?”. 
- Man sitter med och ritar eller sitter bara… Man måste ju inte vara med i själva spelet, men just att 
du finns med vid bordet. (Fritidslärare) 

 
Fritidslärarna berättar i diskussionerna att de arbeta mer med relationer på gruppnivå än individuellt. 
Detta säger de görs för att det upplevs svårt att hinna skapa relationer enskilt med elever, då 
barngrupperna är stora. Fritidslärarna säger sig ha ambitionen att hinna med relationsarbetet med 
varje enskild elev och därför tar de varje chans som uppkommer, som till exempel att vara med och 
spela spel. 

Relationsarbete i förskoleklass 

Både lärare och fritidslärare som arbetar i förskoleklass berättar att de ser fördelar i sin verksamhet 
när det kommer till relationsskapande, vilket framkommer i diskussioner. De upplever att det är 
lättare att knyta an till eleverna och skapa goda relationer tidigt, genom att de träffar samma barn hela 
dagen och grupperna är mindre. En fritidslärare uttrycker: 
 

Jag jobbar med förskoleklassbarn som är i mindre grupper, där vi har tid att forma en god relation 
från skolstarten. (Fritidslärare) 

                                                        
1 Begreppet: Emotionell Intelligens 
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Det upplevs även vara enklare att arbeta med relationer i förskoleklassen anser båda 
yrkesprofessionerna, då förskoleklassen inte har samma krav på sig att hinna med det skolarbete som 
de högre klasserna har. I förskoleklassens verksamhet kan både lärare och fritidslärare prata lite mer 
med eleverna om intressen, familj med mera än vad personalen i grundskolan får chans att göra tolkar 
vi det som. 

Likheter och skillnader 
Det finns likheter i yrkesprofessionernas utsagor om deras relationsarbete och som tidigare uttryckts 
arbetar de båda för att “se” eleverna och lyssna på dem samt visa intresse för elevernas fritid och 
familj. Trygghet och tillit, liksom ömsesidig respekt anses som viktiga delar i relationen med elever 
har framkommit både genom enkätsvaren och diskussionerna. Vi tolkar det som att det finns 
skillnader i lärare och fritidslärares relationsarbete och det kan både skilja sig åt inom samma 
yrkesroll och yrkesprofessionerna emellan. 
 
En skillnad som framkommer i resultatet är att lärarna tar upp gränssättning som en del i 
relationsarbetet, medan fritidslärarna tar upp empati och omsorg. Detta visar sig främst i enkätsvaren. 
Även flertalet lärare poängterar att de vill hålla på sin ledarroll och inte bli för personliga, medan 
fritidspedagogerna/lärarna inte alls nämner detta. Här är delar av lärares respektive fritidslärares 
enkätsvar, som tydliggör skillnaden i sättet att arbeta med relationer: 
 

Lyssna in utan att vara väldigt personlig, är en balans. Vill vara en professionell lärarroll. (Lärare) 
 
Ömsesidig respekt för varandra. Lyssna, tala, förstå, empati - dialog, känna tillit. (Fritidslärare) 

 
När det kommer till att vara personlig med eleverna skiljer det sig inte bara åt mellan 
yrkesprofessionerna, utan även lärarna emellan upplever vi. Det finns lärare som berättat både i 
diskussioner och i enkätsvaren att de vill vara mer personliga med eleverna, de vill lära känna eleven 
och uppmärksamma hur de mår och pratar mer om annat än prestationer. Andra lärare säger att de 
vill hålla på lärarrollen och inte gå lika djupt in på elevens personliga plan, utan ta reda på mer hur de 
lär sig saker på bästa sätt. Resultatet visar att lärare och fritidslärare är överens om att fritidslärarna 
både kan vara och oftast är mer personliga med eleverna, vilket nämns under 
fokusgruppsdiskussionerna. Fritidslärare nämner även i diskussionen att de upplever sig vara mer 
spontana i sitt sätt att vara och bjuder mycket på sig själva. 
  
Dessutom berör båda yrkesprofessionerna att det borde vara mer om relationskompetens i 
lärarutbildningen, vilket framkommer under fokusgruppsdiskussionerna. Väldigt få säger sig komma 
ihåg att detta ingått i utbildningen och genom att det handlar mycket om relationer mellan lärare och 
elev i skolan, uttrycker de att det borde finnas mer av detta i lärarutbildningen. 

Relationer till elever 
Resultatet påvisar att yrkesprofessionernas upplevelser skiljer sig åt när det kommer till att ha en god 
relation med varje elev, vilket framkommer i diskussionen samt i enkätsvaren. Denna upplevelse 
tolkar vi bland annat kan bero på de utmaningar de har i respektive verksamhet. 
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Lärarnas upplevelser om relationen till elever 
Utifrån enkätsvaren framkommer att 22/31 lärare instämmer helt att de har en god relation med varje 
elev (bilaga 4). En fördel som nämns i svaren är att de har eleverna under längre tid (arbetar vanligtvis 
med samma klass mellan 2-3 år), vilket gör att det blir lättare att skapa goda relationer till eleverna 
och de lär sig hur eleverna agerar i olika situationer. Det skapas en djupare relation mellan lärare och 
elever om läraren får följa eleverna under några år menar de. Detta kan även medföra att relationen 
består när eleverna blir äldre och träffar sin lärare i något annat sammanhang, än om läraren bara 
skulle ha haft dem ett år och sedan fått en ny klass året efter. En lärare förklarar det så här:  
 

/.../Jag har jobbat nu 1, 2, 3, 1, 2, 3 och det känns bra, lagom, för sen känns det som att man tjatar hål 
/.../men man har ju kvar relationen när man träffar dem i femman eller sjuan eller när det är 
liksom/.../jag tror inte man skulle haft en sån relation som man kan ha om man bara hade haft dem 
i ett år, sen kommer det nya efter ett år. Du hinner inte skapa en sån relation tror jag. (Lärare) 

 
Lärarna på en av skolorna berättar istället att de delar ämnen, vilket betyder att det inte är samma 
lärare som är i en klass hela tiden, utan lärarna går in i olika klasser under dagen. De upplever att det 
underlättar relationsarbetet att vara i fler klasser och ha ämnen, eftersom alla elever blir allas. Lärarna 
upplever att de kommer ifrån att bli testade av eleverna, som blir i klassen när det kommer in till 
exempel vikarier genom att arbeta på det här sättet. Dessutom upplevs det enklare på raster, eleverna 
ser alla som sina lärare vilket gör att eventuella konflikter blir lättare att lösa. 

Fritidslärarnas upplevelser om relationen till elever 
13/15 fritidslärarna önskar att det fanns mer tid till relationsskapande med eleverna (bilaga 5). Detta 
kan relateras till fråga 4 (bilaga 4), Jag anser att jag i min yrkesroll har en god relation med varje elev, där 
bara 9/24 fritidslärare instämmer helt och 15/24 instämmer till viss del. Utifrån dessa svar tolkar vi det 
som att fritidslärarna i dagsläget känner att det är svårt att hinna med relationsskapandet och därför 
inte har en god relation med alla elever. De stora barngrupperna ser flertalet av deltagarna vara en av 
orsakerna till detta och arbetet med att skapa relationer kan därför ta lång tid berättar de i 
diskussionerna. 
 
För att göra det bästa utifrån deras förutsättningar, berättar de att de försöker se till att eleverna har 
knutit an till någon av dem i personalen. För att inte riskera att något barn missas, nämner fritidslärare 
att de ibland skriver ner barnens namn och bockar av dem när de tagit kontakt med eleven genom att 
prata med hen eller göra en aktivitet. Så här berättar fritidslärare under en fokusgruppsdiskussion: 
  
 

-Och det där är ju jätteviktigt, att man kanske skulle kolla upp det mer. Om det är så att jag inte har 
så bra relation med Buster, har du det? 
- Ja… 
-Tänk om ingen har, om alla tre tänker så. Och så tror jag att det kan vara. Det tror jag faktiskt. 
(Fritidslärare) 

 
En fördel som nämns i arbetet med relationer till eleverna, är då fritidslärarna arbetar i klass under 
skoldagen då de får chans att lära känna eleverna lite mer. Det framkommer i diskussionerna att det 
kan vara lättare att skapa goda relationer med de elever de träffar i klassrummet under skoldagen, då 
det är mindre antal elever i klassrummet vilket ger mer tid för relationsskapande. Däremot är det inte 
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alla barn de träffar under dagen, de kan ha andra elever på fritidshemmet också än den klass de går in 
i. På så sätt säger sig fritidslärare uppleva att det är svårare att lära känna vissa barn och skapa en 
relation till dem. Det i kombination med de stora barngrupperna gör att det kan ta längre tid att nå 
vissa elever anser de, vilket en av fritidslärarna uttrycker så här: 

 
Jag känner att jag har jättebra relation med dem i F-klass, men då har jag ju mer i A än vad jag har 
med dem i B/.../ Sen kommer ettorna, då lär jag ju säga, att där finns ju då inte tiden att få den 
relationen för vi delar ju hela tiden. (Fritidslärare) 
 

Kombinationen av stora barngrupper och att fritidsläraren inte träffar alla elever lika mycket under 
skoltid, gör att det upplevs ta längre tid att nå vissa elever tolkar vi det som. Även om detta är en 
utmaning i relationsarbetet, arbetar fritidslärarna för att de ska få en relation till alla elever 
framkommer det både i enkätsvaren och i diskussionerna. 

Likheter och skillnader i upplevelser 
Goda relationer lägger grunden till verksamheterna upplever båda yrkesprofessionerna framkommer 
både i enkätsvaren och i diskussionen. De flesta av deltagarna i studien upplever att det går att skapa 
det med alla barn, därför gäller det att inte ge upp utan hela tiden arbeta för att nå alla elever. 
 
Både lärare och fritidslärare uttrycker att det inte alltid är lätt att nå alla elever och skapa en relation 
till dem. En lärare anser att det finns olika nivåer på relationerna, då en del av eleverna är mer öppna 
än andra. Det gäller att inte ge upp, utan fortsätta försöka skapa en relation med de mer slutna 
eleverna också. En annan lärare upplever det så här: 
     
 

En del elever är svåra att lära känna, man kan ibland ha känslan av att de inte är intresserade eller 
blyga. Då kan det vara så att jag “backat”. (Lärare) 

 
När en relation väl är skapad, börjar arbetet med att bibehålla den relation lärarna har med eleverna 
tolkar vi det som, och för det krävs ett fortsatt arbete med vad som är uppbyggt framkommer det av 
enkätsvaren. Detta arbete är något samtliga lärare och 21/24 fritidslärare anser att de gör (bilaga 4) och 
genom diskussionerna framkommer det hur de arbetar med att bibehålla en god relation till eleverna. 
Lärarna säger att de bland annat arbetar med detta genom att ständigt se och prata med alla elever. 
Relationen måste vårdas nämner de i enkätsvaren, vilket är ett pågående arbete. Tiden samt stora 
barngrupper tas dock upp av fritidslärarna som svårigheter för att kunna bibehålla den goda 
relationen de har till varje elev. Här ser vi en skillnad i yrkesprofessionernas enkätsvar: 
 

Eftersom barnen växer/förändras måste också relationen med tiden förändras = ett ständigt arbete. 
(Lärare) 

 
Svårt ibland när barngruppen är stor. Svårt att se varje elev och kunna ge den uppmärksamhet som 
man vill. (Fritidslärare)  

 
För att bibehålla relationerna berättar fritidslärarna i diskussionerna att de pratar med eleverna, 
lyssnar och är nära dem. Vissa tycker att det kan vara svårt att bibehålla goda relationer, medan andra 
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inte upplever det på samma sätt. Gemensamt anser de att relationer måste vårdas, precis som lärarna 
nämnde. 

Utsagor om varandras relationsarbete 
Genom enkäter och fokusgruppsdiskussioner har vi fått ta del av lärares- samt fritidslärares 
upplevelser om relationsarbetet med elever som vi redovisat ovan. Här kommer yrkesprofessionernas 
utsagor om varandras relationsarbete att redovisas. 

Tid och utrymme för relationsskapande 
Lärarna uttrycker att fritidslärarna har större frihet i sin verksamhet och därmed större möjlighet att 
kunna bygga relationer på fritidshemmet. De menar att fritidslärarna inte är lika styrda av att lära ut 
och dessutom kan de prata om mer privata saker framkommer det både i enkätsvaren och i 
fokusgruppsdiskussionen. Så här berättar en lärare för sina kollegor under en diskussion:  
 

Skillnaden är ju att fritidspedagoger har ju mer tid att jobba med relationer. För vi har ju så mycket 
med våra ämnen att vi hela tiden ska liksom, som Charlie sa, vi ska ju stå där och hålla en lektion. 
Då är det inte så lätt att “Men vad pysslar ni med”, jamen då kan man haka på där, utan det är mer 
att “Nu gör vi det här” och så går jag runt och hjälper. På fritids, då är det ju mer att jag kan sätta 
mig med “Jamen den där gruppen går jag och kollar vad de pratar om” och så kan jag följa med i 
diskussionen och så kan man sitta “Jaha, men hur tänker du här?” Och man kan prata om helt 
andra saker. (Lärare) 

 
Under diskussionerna tar även fritidslärarna upp detta och menar att det inte finns lika mycket 
utrymme för spontanitet i skolverksamheten som det gör i fritidsverksamheten, då den är mer styrd. 
Lärarna berättar även att de ser skillnad på eleverna när en fritidslärare kommer in i klassrummet. 
Detta tolkar vi inte ses som en nackdel, mer som att de båda yrkesprofessionerna kompletterar 
varandra:  
 

-För där märker jag skillnaden många gånger att de har en annan relation på fritids, om det är 
fritidspedagoger som håller i undervisningen eller ibland bara att de kommer in att det blir som en 
annan stämning, eller… 
-Ja, det påverkar, ja. 
-Mmm… 
-Det är stor skillnad. 
-Mmm… 
-Det är ofta lite liksom öppnare eller vad man ska säga, det är fritt för diskussion och alla 
diskuterar samtidigt på ett annat sätt än vad vi kanske har. Vi har lite mer uppstyrd verksamhet. 
-Mmm… 
-Även fast vi även har den delen så har vi ju inte det i samma utsträckning. 
- Så det ena är inte bättre än det andra. Det är bara att det är olika typer av undervisning. Och 
relationsskapande. (Lärare) 
 

Lärarna uttrycker i diskussionen att fritidslärare kan ha en annan relation med elever än de själva, 
vilket visar sig i olika situationer. Det menar de kan bero på att de har mer tid med eleverna då de inte 
är lika styrda som lärarna. 
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Olika förutsättningar och mål 
Resultatet visar att fritidslärare ser en fördel i sitt relationsarbete, då de träffar fler elever under dagen 
än vad lärarna gör framkommer det i diskussionerna. De uttrycker att de inte bara är knutna till sin 
klass och dessutom träffar de eleverna på olika tider och i olika situationer (öppningar på fritids, 
raster, luncher och fritidstid) och får då möjlighet att bygga fler relationer än vad lärare har möjlighet 
till. Genom att fritidslärarna ofta träffar eleverna under mer fria förhållanden, utanför klassrummen, 
så anser de att de också får reda på mer saker om och runt eleverna. Så här berättar en fritidslärare:  
 

Sen kan det vara så att vi vet mer utifrån att jag säger man har dialog och samtal med barnen 
mycket mer. Vi vet mera om familjesituationer, upplevde jag senast den här veckan. Jag pratade 
med en lärare och sa att det är si och det är så, och nu väntar de på det. “Jaha” hon visste ingenting. 
Men det är också med person tror jag mycket. Intresse att få kunskap. Kanske det kan vara tid 
också, jag vet inte. Som lärare har du ju din lektion där du helst ska nå det där målet, du ska göra 
det här. Det är det som styr. /.../ (Fritidslärare) 

 
Fritidslärarna ser det som en fördel att de får ta del av mycket information som rör eleven genom 
eleven själv eller från vårdnadshavare, vilket ger en större förståelse för olika beteenden upplever 
fritidslärarna. Detta är något som tidigare sagts av lärare, att de inte alla gånger vill veta för mycket 
om eleven utan endast det nödvändigaste. Fritidslärare uttrycker att de arbetar mer med relationer än 
vad lärare gör framkommer både i diskussioner och i enkätsvaren (se bilaga 5), men de poängterar i 
diskussionen att det till stor del handlar om personligheten oavsett yrkesroll. 

Sammanfattning av resultat 
Gemensamt för lärare och fritidslärare är att de säger sig uppleva goda relationer som en viktig 
grundpelare i sina verksamheter. Genom att se varje elev, prata med dem om deras intressen och 
familj samt lyssna och vara lyhörd, upplever de att relationen skapas. Hur personlig relation lärarna 
vill ha med sina elever är individuellt, däremot uttrycker både lärare och fritidslärare att det finns 
större utrymme för en personlig relation på fritidshemmet. 
En av skillnaderna mellan lärares och fritidslärares relationsarbete är att lärarna ser gränssättning som 
en del i arbetet, medan fritidslärarna nämner empati som en viktig del. Dessutom uttrycker de även 
att de har olika utmaningar i sina verksamheter när det kommer till att skapa relationer. En utmaning 
lärarna berättar om är att det kan vara svårt att se och bekräfta varje elev lika mycket, då vissa elever 
pockar på mer uppmärksamhet. Detta gör att dessa elever får mer tid av läraren, vilket även känns 
igen från fritidslärarnas utsagor. Däremot ser fritidslärarna att de stora barngrupperna och lite 
personal är största utmaningen i deras verksamhet. Fritidslärarna nämner att det är enklare att skapa 
relationer samt fördjupa dem, när de under skoldagen är inne och arbetar i klass. I förskoleklass ser 
både lärare och fritidslärare att de får möjlighet att skapa och arbeta med relationer till eleverna, då 
både tid och utrymme finns på ett annat sätt än i grundskolan. Lek genomsyrar både förskoleklassens 
verksamhet och fritidshemmets verksamhet berättar de, och där får de tillfälle att både sitta enskilt 
med elever eller göra gemensamma aktiviteter. Där finns det utrymme att skapa relationer uttrycker 
de båda yrkesprofessionerna. De förklarar att det är mindre grupper i förskoleklass och de är även 
med eleverna hela dagarna, vilket ses som fördelar av dem själva. Lärare tar upp att det är en fördel 
att följa sina elever flera år, då de redan skapat relationer med eleverna. De behöver inte bygga nya 
relationer hela tiden, utan bara se till att bibehålla dem de redan har. Just att bibehålla en relation gör 
sig inte själv anser de båda yrkesprofessionerna, det är ett ständigt fortsatt arbete. 
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Diskussion 
Vårt syfte med denna studie har varit att beskriva och förklara vad relationer mellan lärare och elever 
innebär, hur grundskollärare (F-3) och fritidslärare ser på relationer till elever och hur de arbetar med 
den. Vi vill även undersöka om det finns likheter och skillnader dem emellan och i så fall vilka. I detta 
avsnitt kommer vi diskutera vårt resultat med tidigare forskning och annan litteratur som vi tagit upp 
i bakgrunden. För att knyta an till vårt syfte har vi delat in diskussionsdelen i följande rubriker: 
Relationsarbetet och Likheter och skillnader. 
 
Goda relationer mellan lärare och elev beskrivs av lärarna och fritidslärarna själva som en 
förutsättning för att skapa ett gott klimat i skolan och på fritidshemmet, att eleverna ska känna 
trygghet och trivsel. Detta nämner även Landahl (2006) som menar att sociala relationer är i fokus för 
elevens välmående i dagens skola. Men en relation uppstår inte av sig själv, det är ett ständigt arbete 
av givande och tagande, vilket den vuxne har största ansvaret för menar flera författare (Wedin, 2007; 
Ihrskog, 2011; Juul & Jensen, 2003). Att det är ett ständigt arbete nämner också deltagarna i vår studie. 
 

Relationsarbetet 
Skapandet av relationer sker vid början av skolstart då läraren, fritidsläraren och eleverna är nya för 
varandra uttrycker deltagarna i vår studie. Lärare har berättat att de ställer frågor till eleverna som 
handlar om vilka de är och vad de tycker om, både i och utanför skolan. Att lära känna varje elev, ta 
reda på vilka kunskaper de har i olika ämnen, deras bakgrund och fritidsintressen nämner Fibaek 
Laursen (2004) och Wedin (2007) som delar av relationsskapande. Fritidslärarna i vår studie berättar 
att de gör en typ av observation från början, vilket gör att de får en bild av vilka eleverna är och precis 
som både lärare och Fibaek Laursen (2004) och Wedin (2007) uttrycker fritidslärarna att de pratar med 
eleverna för att ta reda på mer om dem.  
 
När en relation formas mellan lärare och elev är det flera delar som spelar in menar Aspelin (1999). 
Dels finns det yttre faktorer, som till exempel skolans olika planer (skolplan, arbetsplan, läroplan och 
kursplan) samt klasstorlek, sociala konversationer, lokaler och arbetssätt. När det kommer till 
gruppstorlek i fritidshemmets verksamhet, tar fritidslärare i vår studie upp storleken som en 
utmaning i deras relationsskapande. Det är endast 9/24 fritidslärare som instämmer helt i att de har en 
god relation med varje elev och 13/15 fritidslärare önskar att det fanns mer tid till relationsskapande. 
Ackesjö (2011) menar att fritidshemspersonalen idag står vid sidan av barngruppen istället för att vara 
delaktiga i aktiviteter på grund av det stora antalet elever på fritidshemmet, vilket som sagt försvårar 
relationsarbetet. I vårt resultat framkommer det att de fritidslärare som är inne i klass under dagen 
anser att det är lättare att skapa goda, fördjupade relationer med dessa elever. Lärare och fritidslärare 
som arbetar i förskoleklass berättar att de har mindre barngrupper, vilket kan ses som en fördel i 
relationsarbetet genom att det finns utrymme för att prata mer med eleverna och vara delaktiga i 
aktiviteter. Denna fördel ser även Ackesjö och Persson (2010) som sett att lärarna i förskoleklass lägger 
stor vikt vid relationsarbetet. 
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Att som lärare vara både snäll och sträng kan hänga ihop och handla om relation och auktoritet menar 
Lindqvist (2015). Detta känns igen i vår studie, där även lärare nämner gränssättning som en del av 
relationsarbetet. Dessutom tar lärarna upp att det bör finnas en ömsesidig respekt lärare och elev 
emellan, vilket även Wedin (2007) menar är en förutsättning för att relationen ska fungera. Vidare 
menar Wedin att lärarna bör ge av sig själv för att få något tillbaka av eleverna, detta genom att vara 
skämtsam och bjuda på sig själv. Både lärare och fritidslärare vi pratat med har även tagit upp detta, 
att de upplever att det är positivt för relationerna att vara lite skämtsam med eleverna. 
  
Andra viktiga delar i relationsarbetet som både lärare och fritidslärare i vår studie tar upp, är att 
eleven ska känna tillit till dem, våga komma och berätta saker eller fråga om de inte förstår. 
Ömsesidig tillit nämner Fibaek Laursen (2004) som en av de viktigaste delarna han ser i 
relationsarbetet. Att som lärare ta sig tid att lyssna och försöka förstå eleven visar på äkthet från 
lärarens sida, vilket leder till en stärkt relation. Utmaningar i relationsarbetet som lärarna i vår studie 
tar upp, är att det är svårt att hinna se och bekräfta varje elev i klassrummet, då några elever oftare 
pockar på uppmärksamhet. Fritidslärarna uttrycker som vi tidigare varit inne på, att det är de stora 
barngrupperna och lite personal som försvårar arbetet med att skapa relationen till varje elev. Båda 
yrkeskategorierna nämner vikten av att se eleverna i arbetet med relationer till dem och visa intresse 
om deras fritid. 

Likheter och skillnader 
Att se eleverna, prata med dem om intressen och familj samt ta sig tid att lyssna tas som tidigare 
nämnts upp av både lärare och fritidslärare i vår studie och flertalet författare (Fibaek Laursen, 2004; 
Frelin, 2010; Juul & Jensen, 2003; Lilja, 2013; Lindqvist, 2015; Wedin, 2007). När forskarna pratar om att 
se eleverna menar många av dem att se inom det yttre som visar sig, att veta vem eleven är, veta vad 
hen behöver och uppmärksamma hur hen mår. Deltagarna i vår studie är också inne på det, men här 
skiljer sig uppfattningarna åt. Vissa av lärarna vill inte veta för mycket om eleven, de vill inte bli för 
personliga utan vill hålla på sin lärarroll. En nackdel att stanna i sin lärarroll och inte vara personlig 
menar Birnik (1998) gör det svårare att få en nära relation med elever. Detta tar även Binbach (2006) 
upp; när läraren kan vara personlig och dela med sig av sig själv och sina erfarenheter, inger det 
respekt för läraren som i sin tur leder till en bärande relation dem emellan. Däremot bör läraren se 
upp med att gå över gränsen och bli privat, vilket kan ha motsatt effekt (Finbaek Laursen, 2004). Även 
om många lärare i vår studie nämner att de inte vill vara för personliga, framkommer det att vissa 
lärare vill vara det. Här ser vi en stor skillnad mellan yrkesprofessionerna, då fritidslärarna till större 
del talar om att vara personliga med eleverna. Fritidslärarna talar om att ta del av så mycket som 
möjligt om eleven, för att kunna förstå hen och utgå från det i sin verksamhet. Både lärarna och 
fritidslärarna själva upplever att det finns mer utrymme för eleverna att vara personliga med 
fritidslärarna. 
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Slutsatser 

I diskussionen har vi knutit an till lärarnas upplevelser och tidigare forskning, men då vi inte hittat så 
mycket om fritidslärare och relationer till elever i tidigare forskning nämns fritidslärarna inte lika ofta. 
Däremot ser vi flera likheter med fritidslärare och tidigare forskning om lärares relationer med elever, 
utifrån vårt resultat. 

Genom vår studie har vi analyserat lärare och fritidslärares upplevelser av relationer med elever och 
relationsarbetet. Vi ser många liknelser mellan vårt resultat och tidigare forskning. Att se eleverna, 
lyssna på dem, skapa ömsesidig tillit och respekt är några exempel på dessa liknelser. Vi ville även 
undersöka skillnader och likheter i lärares- respektive fritidslärares upplevelser av relationsarbete 
med elever. 

Till stor del upplever vi att lärare och fritidslärare ser relationer med elever på liknande sätt, men 
arbetet med detta kan skilja sig åt. Som tidigare nämnts tar båda upp vikten av att se varje elev och 
ambitionen för det är stor hos både lärare och fritidslärare. Här kan yttre faktorer vara utmaningar i 
relationsarbetet i respektive verksamhet. Lärarna har skolans krav med lärandemål samt bristen på 
utrymme för spontanitet, medan fritidslärarna har väldigt stora barngrupper som försvårar arbetet 
med att se var och en av eleverna. Andra delar som skiljer yrkesprofessionerna åt i sitt relationsarbete, 
är att lärarna oftare nämner gränssättning och respekt medan fritidslärarna tar upp empati och 
omsorg i första hand. En annan skillnad vi ser är att vissa lärare inte vill blanda ihop sin yrkesroll med 
sig som person och är försiktig med att vara personlig med eleverna, medan andra lärare ser det som 
en del av sitt relationsarbete. Fritidslärare anses mer personliga i relationen med eleverna, både av 
dem själva och lärarna. Däremot poängterar både lärare och fritidslärare att det handlar mer om 
personen än om yrkesrollen när det kommer till att skapa och arbeta med relationer till eleverna. 

De utsagor vi tagit del av i vår studie och som även bekräftats i tidigare forskning, känner vi stämmer 
överens med den bild vi fått om relationer mellan lärare och elev. Genom att det handlar mycket om 
relationer i skolan och på fritidshemmet och att det är ett ständigt arbete med detta, känner vi själva 
att det varit för lite om relationsskapande i vår utbildning. Detta känns igen av både lärare och 
fritidslärare som var med i studiens fokusgruppsdiskussioner, de upplever inte heller att det var 
mycket om relationsskapande i deras respektive utbildningar. 

 I inledningen tog vi upp att relationer är ett samspel mellan människor, där båda parter knyter an till 
varandra och i vår studie handlar det om relationen mellan lärare och elev. Som vi tolkar lärares- och 
fritidslärares utsagor, är denna relation väldigt viktig och är en förutsättning för att skol- och 
fritidshemsverksamheten ska fungera. Arbetet med relationer kan som sagt se olika ut beroende på 
lärarens/fritidslärarens personlighet samt yrkesrollens förutsättningar. Däremot känner vi att, oavsett 
yrkesprofession, strävar de mot att ha en god relation med eleverna. 
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Vidare forskning 
I denna studie har vi tagit del av lärares och fritidslärares upplevelser av relationer med elever. Det 
vore intressant att även studera elevernas uppfattningar och se om/hur de överensstämmer med 
lärarnas. För att få än mer insyn i relationsarbetet mellan lärare och elev vore det även spännande att 
observera under en längre tid. Detta hade vi gärna gjort som en del av vårt arbete, men på grund av 
tidsramen kände vi att det skulle bli för omfattande. Dessutom finner vi väldigt lite forskning inom 
fritidshemmet och om fritidslärare. Det ser vi gärna mer av i framtiden! 
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Bilaga 1 Missiv till rektor 
Missiv     Sundsvall 2017-03-22 

 
Hej! 
Nu står vi i startgroparna för att påbörja vårt examensarbete, där vi hoppas att ni vill delta. Vi läser till 
fritidslärare vid Mittuniversitetet i Sundsvall och har valt att fördjupa oss i relationer mellan lärare 
och elev. 
Syftet med vår studie är att undersöka grundskollärares samt fritidspedagogers/lärares uppfattningar 
om relationsarbetet mellan lärare och elev. 
För att ta del av dessa uppfattningar, önskar vi att F-3 lärare och fritidspedagoger/lärare ställer upp 
och svarar på vår enkät som handlar om relationsarbete. Därefter önskar vi att 4-6 stycken lärare samt 
4-6 stycken fritidspedagoger/lärare vill delta i varsin fokusgruppsdiskussion.  
Vi levererar enkäterna så fort vi fått klartecken från er om ni önskar delta i vår studie. Önskvärt är att 
dessa enkäter besvaras före fokusgruppsdiskussionerna, för att deltagarna ska ha en grund till 
diskussionerna. Vi bifogar ett missiv till eventuella deltagare redan nu, som du gärna får 
vidarebefordra till berörda lärare samt fritidspedagoger/lärare. 
Materialet från enkäterna och diskussionerna kommer följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer, som innebär att personuppgifter inte kommer omnämnas i arbetet, inte heller skolornas 
namn. Vi kommer alltså avidentifiera deltagare samt verksamhet. Materialet kommer endast att 
användas till detta arbete och kommer raderas när uppsatsen är slutförd och godkänd.  
Vi kontaktar dig i slutet av denna vecka (v.12) med hopp om att ni vill delta i vår studie. 
 
Vid frågor och funderingar går det bra att nå oss på: 
Sandra: XX 
Marina: XX 
 
Med vänliga hälsningar 
Sandra Lövsta och Marina Brovinger 
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Bilaga 2 Missiv till lärare och fritidslärare 

Missiv     Sundsvall 2017-03-22 

 
Hej! 
Nu ska vi påbörja vårt examensarbete och där hoppas vi att ni vill delta. Vi är två blivande 
fritidslärare som studerar vid Mittuniversitetet i Sundsvall och vi har valt att undersöka hur ni lärare 
samt fritidspedagoger/lärare uppfattar relationsarbetet mellan er och elever. 
För att ta del av dessa uppfattningar önskar vi att ni F-3 lärare samt fritidspedagoger/lärare ställer upp 
och svarar på vår enkät som handlar om relationsarbete. Därefter önskar vi att 4-6 st lärare samt 4-6 st 
fritidspedagoger/lärare vill delta i varsin fokusgruppsdiskussion. 
 
Enkät: vårt önskemål är att så många som möjligt är med och svarar på vår enkät. Dessutom önskar vi 
att svaren motiveras för att vi ska få en djupare förståelse. 
 
Fokusgruppsdiskussion: Här får deltagarna en chans att diskutera relationsämnet djupare med 
varandra. En av oss studenter kommer att sitta med passivt/aktivt, det vill säga att vi endast inflikar 
vid behov. Vi vill gärna spela in diskussionerna för att få ett så bra material som möjligt, förutsatt att 
alla godkänner det. 
Materialet från enkäterna och diskussionerna kommer följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer, som innebär att personuppgifter inte kommer omnämnas i arbetet, inte heller skolornas 
namn. Vi kommer alltså avidentifiera deltagare samt verksamhet. Materialet kommer endast att 
användas till detta arbete och kommer raderas när uppsatsen är slutförd och godkänd.  
Rektorn på er skola är informerad och har gett oss sitt samtycke för enkätundersökningen samt 
fokusgruppsdiskussionerna. Om ni kan tänka er att vara med i fokusgruppsdiskussionen, meddela 
rektorn som vidarebefordrar det till oss. 
Vi hoppas ni ser studien intressant och spännande! Kontakta oss gärna om ni har frågor och 
funderingar.  
Sandra: XX 
Marina: XX 
 
Med vänliga hälsningar 
Sandra Lövsta och Marina Brovinger 
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Bilaga 3 Enkäten 

Relationer mellan lärare och elev 

i skolan och på fritidshemmet 
 

Jag som kommer svara på dessa frågor jobbar som: 
 
Grundskollärare    
Fritidspedagog/fritidslärare   
 

Jag är utbildad som: 
 
Grundskollärare    
Fritidspedagog/lärare    
Ej utbildad     
 
Annan utbildning, i så fall vilken? _________________________ 
 

Jag har arbetat i _________ år som lärare eller fritidspedagog/lärare inom skolan. 
 

Innan ni börjar svara på frågorna vill vi be er motivera era svar under 
kommentarsfältet. 
 

1. Vad innebär en “god relation mellan lärare och elev” för dig? 
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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2. I min yrkesroll tycker jag att det är viktigt med goda relationer mellan mig och 
varje elev. 
 
Instämmer helt    
Instämmer till viss del     
Instämmer inte alls    
Vet ej     
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
3. I min yrkesroll anser jag att jag har arbetat för att få en god relation med varje 
elev. 
 
Instämmer helt     
Instämmer till viss del    
Instämmer inte alls    
Vet ej     
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
4. Jag anser att jag i min yrkesroll har en god relation med varje elev. 
 
Instämmer helt    
Instämmer till viss del    
Instämmer inte alls    
Vet ej     
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

  



 
 

38 

5. Jag anser att jag i min yrkesroll ständigt arbetar för att bibehålla en god relation 
med varje elev. 
 
Instämmer helt     
Instämmer till viss del    
Instämmer inte alls    
Vet ej     
 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Kan du ge exempel på hur du i din yrkesroll arbetar med relationer till elever? 
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
 

Sandr a och Mar i na, s t udent er  på Mi t t uni ver s i t et et  
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Bilaga 4 Sammanställning av enkätsvaren 
 

Lärare Instämmer 
helt 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer 
inte alls 

Fråga 2: 
I min yrkesroll tycker jag att det är viktigt 
med goda relationer mellan mig och varje 
elev. 

31 
  

Fråga 3: 
I min yrkesroll anser jag att jag har arbetat 
för att få en god relation med varje elev. 

28 3 
 

Fråga 4: 
Jag anser att jag i min yrkesroll har en god 
relation med varje elev. 

22* 12* 
 

Fråga 5: 
Jag anser att jag i min yrkesroll ständigt 
arbetar för att bibehålla en god relation med 
varje elev.  

31 
  

* Tre deltagare har svarat mellan “Instämmer helt” och “Instämmer till viss del”. 
 

Fritidslärare Instämmer 
helt 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer 
inte alls 

Fråga 2: 
I min yrkesroll tycker jag att det är viktigt 
med goda relationer mellan mig och varje 
elev. 

24 
  

Fråga 3: 
I min yrkesroll anser jag att jag har arbetat 
för att få en god relation med varje elev. 

22 3* 
 

Fråga 4: 
Jag anser att jag i min yrkesroll har en god 
relation med varje elev. 

9 15 
 

Fråga 5: 
Jag anser att jag i min yrkesroll ständigt 
arbetar för att bibehålla en god relation med 
varje elev.  

21 3 
 

*En har deltagare har svarat mellan ”Instämmer helt” och ”Instämmer till viss del”. 
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Bilaga 5 Sammanställning av påståendena 
Innan fokusgruppsdiskussionerna startade fick deltagarna svara på ett antal påståenden för 
att ge oss ytterligare en bild av hur de upplever relationerna i sin yrkesroll. De fick 
betygsätta mellan 5-1, där 5 är “Instämmer helt” till 1 “Instämmer inte alls”. Dessutom fanns 
ett blankt alternativ ifall deltagaren inte hade någon uppfattning i just det påståendet. I 
tabellerna nedan ser vi hur de svarat. 
 

Lärare 5 4 3 2 1 - 

Jag upplever att relationer överlag är viktigt. 20 1 
    

Jag upplever att relationen mellan mig som lärare och elever är 
viktig. 

18 3 
    

Jag upplever att relationen mellan mig och varje enskild elev är 
viktig. 

19 2 
    

Jag upplever att det ingår i min yrkesroll att skapa en relation 
med varje enskild elev. 

18 2 1 
   

Jag upplever att jag hinner med att skapa en relation med varje 
enskild elev. 

5 6* 9* 2 
  

Jag önskar att det fanns mer tid för relationsskapande med 
elever. 

13 4 3 1 
  

Jag upplever att jag arbetar för att bibehålla relationen jag har 
med eleverna.  

16 4** 2** 
   

Jag upplever att min yrkesroll arbetar 
mer med relationen till elever än fritidslärarna. 

  

6*** 4  10**** 1 

* Två deltagare har skrivit 3-4 med kommentarerna “Vissa mer än andra.” samt “Inte alltid”. 
** En deltagare har skrivit 3,5. 
*** Kommentarer som finns med: “Olika relation”. 
**** Kommentarer som finns med: “Ingen större uppfattning då vi lärare ej hinner/ses (nästan 
aldrig) med fritidspedagoger.”, “Jag upplever att bägge yrkeskategorierna arbetar för bra 
relationer.”, “Har egentligen ingen uppfattning.”  
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Fritidslärare 5 4 3 2 1 - 

Jag upplever att relationer överlag är viktigt. 15 
     

Jag upplever att relationen mellan mig som lärare och elever är 
viktig. 

15 
     

Jag upplever att relationen mellan mig och varje enskild elev är 
viktig. 

14 2* 
    

Jag upplever att det ingår i min yrkesroll att skapa en relation 
med varje enskild elev. 

15 
     

Jag upplever att jag hinner med att skapa en relation med varje 
enskild elev. 

1** 7** 6 3 
  

Jag önskar att det fanns mer tid för relationsskapande med elever. 13 2 
    

Jag upplever att jag arbetar för att bibehålla relationen jag har 
med eleverna. 

13*** 2 
    

Jag upplever att min yrkesroll arbetar mer med relationen till 
eleverna än lärarna. 

7 6 2**** 
   

* En deltagare har svarat både 4 och 5 p.g.a att det är svårt att nå alla, men tycker 5. 
** En deltagare har svarat både 4 och 5. 
*** Kommentar: “Men svårt att hinna med ALLA.” 
**** Kommentar: “Beror på person.” 


