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Abstrakt 

Det är viktigt med bra relationer då barnen behöver en trygg och säker miljö 

att både lära och utvecklas i. Syftet med arbetet är att beskriva pedagogers 

uppfattning om hur man skapar bra relationer på fritidshem. Uppsatsen är en 

fallstudie där vi blivit inspirerade att arbeta utifrån kvalitativ metod, där vi 

använt oss utav intervjuer för att samla information. I vår fallstudie har vi valt 

att fokusera oss på två fritidshem och gjort tre intervjuer. Resultatet visar fyra 

gemensamma teman, dessa teman är trivsel, samhörighet, relationer och 

samverkan. Sammanfattning av dessa teman är att trivsel handlar om trygghet 

och välbefinnande och grunden för detta är att det finns ordningsregler och 

tydliga riktlinjer på skolorna. Samhörighet kan vara gemensamma intressen och 

att man gör saker tillsammans med varandra. Relationer är en grund för att 

skolan ska uppfattas som trygg och säker, detta görs genom att pedagogerna 

arbetar över gränserna med andra avdelningar och barnen får på så vis 

möjlighet att skapa nya relationer. Samverkan ska ses som ett långsiktigt arbete, 

där pedagogerna har tydliga roller och gemensamma mål. 

 

 

Nyckelord: fritidshem, relationer, samhörighet, samverkan och trivsel 
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1. Inledning  
Att känna sig trygg och att känna en samhörighet är en förutsättning till att 

vilja gå i skolan. Ingen gynnas av att känna otrygghet i sin vardagliga 

verksamhet, vilken verksamhet det än är, arbete, dagverksamhet eller skola. 

Det vi vill undersöka är hur pedagoger skapar bra relationer på fritidshem. I 

vår studie har vi valt att använda oss av begreppen pedagog, vårdnadshavare, 

elev, barn, skola och fritidshem. På skolorna där vi gjort vår studie arbetar 

personer med olika utbildning, därför har vi valt att använda pedagog som 

samlingsbegrepp. Anledningen till att vi valt att använda begreppet 

vårdnadshavare istället för förälder är för att alla familjer inte består av 

föräldrar och barn.  

 

De pedagoger som är ansvariga för att utveckla och stärka tillsynen ska enligt 

Andersson (2001) också skapa kreativa inomhus respektive utomhusmiljöer för 

att stimulera fantasin och bjuda in till aktiviteter som är av positiv karaktär för 

eleverna under deras skoldag. Skolverket (2006) betonar att en viktig punkt i 

det förebyggande arbetet är ordningsregler och vilken värdegrund samt 

förhållningssätt man förhåller sig till. De regler som finns tillgängliga för 

verksamheten ska också spegla hur man som pedagog ter sig när det kommer 

till all kränkande behandling. Ordningsregler och likabehandlingsplan kan 

enligt Skolverket (ibid) integreras i varandra och bör präglas av ett 

helhetstänkande för att främja likabehandlingsarbetet inom skolans alla 

väggar. Arbetet med ett sådant dokument kan ses som ett främjande, 

förbyggande och åtgärdande arbete och utgör det systematiska kvalitetsarbetet 

inom på skolan och i fritidshemmet. 

 

Skolverket (2014) tar upp vikten av att pedagogiken på fritidshem bygger på 

ett arbetssätt i vilket relationerna mellan eleverna och pedagogerna är viktiga 

redskap i arbetet. Samverkan med hemmet fyller en funktion, via samverkan 

med hemmet kan vi som pedagoger erbjuda vårdnadshavare samtal, via dessa 

samtal får de möjlighet att få en samlad bild över deras barns skolsituation. 

Dialogen är viktig för att kunna delge information som eventuellt kan påverka 

elevens situation i fritidshemmet. 

 

Alla som arbetar inom skolan och fritidshemmet ska enligt Skolverket (2011) 

aktivt arbeta för att motverka all diskriminering och kränkande behandling. 

Inom skolverksamheten talas det om värdegrund och detta skapas genom att 

man successivt arbetar med detta på både skol- respektive fritidshemstid.  

För ”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för 

förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra 

människor” (Lgr11:12). 
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Det går via tre olika nivåer att bekämpa utanförskap uttrycker Höistad (2001) 

så att det inte får ett fast grepp i skolverksamheten/fritidshemmet, detta kan 

göras via att förebygga, åtgärda eller genom uppföljning av eventuella hinder för 

en trivsam skola. Sharp och Smith (1994) menar att på sikt så kan följderna av 

otrygghet leda till ännu större hälsoproblem som dålig självkänsla, depression, 

socialfobi och andra psykiska svårigheter. 

 

För att kunna stärka ett barns självkänsla och för att få denne att känna en 

trygghet och samhörighet på skolan förefaller det mot bakgrund av 

ovanstående avsnitt som nödvändigt att alla som arbetar inom en pedagogisk 

verksamhet aktivt bedriver ett relationsarbete. Det är därför angeläget att 

undersöka hur pedagoger utvecklar relationer i pedagogisk verksamhet. 
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 2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi med hjälp av relevant litteratur och vetenskapliga 

artiklar redogöra för vad som genererar samhörighet och trivsel i skolan. Vi 

kommer också ta upp forskning som visar vad som kan förhindra målen med 

att uppnå trivsel och samhörighet. 

 

2.1 Samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare är 

betydelsefullt 

I en studie gjord av Robinson och Fraser (2013) har fokus legat på hur 

samarbetet mellan pedagoger och vårdnadshavare och deras barn i de yngre 

åldrarna, förskola och förskoleklass, kan vara givande för klassrumsmiljön och 

hur eleverna ser på sina klassrumsmiljöer. Denna infallsvinkel ville vi titta lite 

närmare på vad det gäller elevernas olika miljöer i skolan samt fritidshemmet. 

Författarnas undersökning visar vilka miljöer som är utvecklande för barnen 

och vilka erfarenheter som vårdnadshavaren har om sitt eget barns lärande.  

Robinson och Fraser (ibid) har genomfört en enkätstudie där enkäterna 

anpassats utefter vem som ska besvara enkäten. De har alltså utformat en 

enkät för barn och en enkät för vårdnadshavaren att besvara. Enkäterna 

handlar om barnens miljöer, hur de trivs och hur de lär sig. Författarna 

synliggör olika miljöer, vilka miljöer som fungerar bra, mindre bra och vad det 

beror på. I studien redovisas den positiva effekten detta samarbete har. I 

samarbetet med att integrera vårdnadshavare skapas en större förståelse 

emellan pedagog och vårdnadshavare men också mellan olika 

vårdnadshavare. Det som är centralt i enkätstudien är klassrumsmiljöerna, 

pedagogernas attityder och den ömsesidiga förståelsen för pedagogernas 

arbete och vårdnadshavarens egna erfarenheter. 

 

Enligt Pietarinen, Pyhältö och Soini (2010) undersökning så upplever 

pedagogen samspelet med sina elever som viktigare än samspelet med 

vårdnadshavaren. Dock är pedagogens erfarenhet av samverkan med 

vårdnadshavare en positiv resurs för deras arbete. Detta när vårdnadshavarna 

delar sina åsikter och stöttar sina barns ansträngningar och deras strävan för 

att uppnå de uppsatta lärande målen. Trots att samarbetet mellan pedagoger 

och vårdnadshavare i det långa loppet ger positiva egenskaper i det 

pedagogiska arbetet så kan det enligt Nielsen (2006) lätt bli en obalans i 

relationen. Vårdnadshavarna vill gärna ha inflytande i deras barns vardag i 

skolan, mer än vad de är berättigade till. För att upphäva effekten av detta så 

krävs det att den sociala samvaron i skolan bör präglas av normer och värden 

samt att det ska finnas klara och tydliga riktlinjer på skolan.  
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Det är viktigt med ett bra samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare 

anser Nielsen (2006) då det är vårdnadshavarna som lägger grunden till 

elevens socialisering och utgör en viktig betingelse för elevens tillgång till 

skola och uppfattning om skolan. Det är därför angeläget att hjälpa eleverna 

att sätta ihop pusselbitarna i deras varierande liv så att de upplever sin värld 

som betingat, då familjen bara är en av flera socialiseringsarenor i dagens 

moderna samhälle. 

 

Sammanfattning 

Arbetet med att integrera vårdnadshavarna mer i verksamheten menar 

Robinson och Fraser (2013) är ett arbete som skapar en större förståelse mellan 

vårdnadshavare och pedagoger men också mellan olika vårdnadshavare. Med 

detta menas att samarbetet mellan pedagoger och vårdnadshavare är av 

betydelse då det är vårdnadshavarna som lägger grunden till elevens 

uppfattning om skolan, och anser vårdnadshavarna att deras barn inte får den 

kunskap barnet behöver så kan det bli en obalans i relationen. Det är därför av 

betydelse att den pedagogiska verksamheten präglas av normer och värden 

och att det ska finnas klara och tydliga regler. 

 

2.2 Förebyggande åtgärder om utanförskap 

För att det förebyggande arbetet ska fungera så måste pedagogiken i skolan 

enligt Nielsen (2006) ha ett perspektiv på framtiden och försöka främja 

utvecklandet av barnets resurser. Vilket innebär att barnet får möjlighet att 

själv bygga upp sin tillit och därmed har modet att klara av nya utmaningar 

och situationer i livet. En ökad självtillit ger samtidigt styrka till att klara av 

andra utmaningar inom andra områden. 

 

En teknik som Åhs (1998) anser att pedagoger kan använda sig av i sin 

verksamhet är involveringspedagogiken. Involveringspedagogiken innebär att 

pedagogerna arbetar med barnen i grupp och använder sig av barngruppen 

och dess positiva mentala kraft i sitt arbete. Detta främjar både den enskilde 

individens utveckling och skapar en god och trygg miljö i gruppen som helhet. 

Med detta menas det att pedagogerna ska öka samarbetet i gruppen för att 

skapa goda förutsättningar för samarbetsinlärning. Att ha en öppen och icke 

dömande dialog gentemot gruppen och individen visar på större 

trygghetsskapande och kärleksfulla relationer individer emellan och ett varmt 

klimat i gruppen ökar den prosociala förmågan och minskar aggressiva 

beteenden. 

 

Andersson (2001) lyfter fram Olweusmetoden som är en förebyggande åtgärd 

och ett heltäckande åtgärdsprogram till att förebygga utanförskap. För att 

reducera eventuella uppstående problem fokuserar metoden på åtgärder på 

skolnivå, åtgärder på klassnivå och åtgärder på individnivå. Själva 

arbetsmetoden bygger på de som arbetar i verksamheterna ska få ett klarare 

verktyg när det gäller att arbeta med mobbning och utanförskap. Grundtanken 
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är att skolan ska söka lösningarna i nära samarbete med alla parter. Om man 

lyckas skapa ett förtroendefullt samarbete finns förutsättningar för att arbetet 

ska lyckas. Några viktiga inslag i modellen är rastvakter, enkäter och 

studiedagar om mobbning. 

 

Sammanfattning 
I det förebyggande arbetet är det enligt Nielsen (2006) viktigt att alla i skolan 

ska verka för att skapa en god och trygg pedagogisk verksamhet. Pedagogerna 

måste hela tiden ligga steget före och vikten av att försöka bygga upp 

elevernas självkänsla och tillit ligger högt på prioriteringen. Andersson (2001) 

tar upp en arbetsmetod, kallad Olweusmetoden, som kan användas om det 

skulle uppstå utanförskap. Denna arbetsmetod innefattar några viktiga 

grundläggande ting för att motverka utanförskap; rastvakter, trivselenkäter 

och olika studiedagar med teman, t.ex. kompisdag, mobbning m.m. Vikten av 

att arbeta med gruppen och dess positiva effekt menar Åhs (1998) gynnar både 

individen och gruppen. 

 

2.3 Samhörighet och relationsförebyggande arbete 

Olweus och Limber (2010) skriver om en metod som har tagits fram för att 

motverka utanförskap och denna metod fokuserar sig på fyra olika principer. 

Principerna fokuserar i sin tur på att alla vuxna på skolan samt i de egna 

hemmen ska; visa positivt intresse för eleverna, sätta gränser och motverka 

icke accepterande beteende, att använda sig av konsekvenser som inte är 

fysiska eller fientliga när regler bryts, vara auktoritära och vara bra förebilder 

för eleverna. Tanken med detta program är att de barn som på något vis utsätts 

för utanförskap ska känna att de syns och hörs, så även om utanförskap 

förekommer utan att pedagogerna ser det så ska alla vuxna i skolans närhet 

jobba för en tryggare skolmiljö där man som pedagog hela tiden arbetar för att 

eleverna känner sig sedda och trygga. 

 

Att utveckla de positiva delarna av elevernas vardag i skolan menar Hilppö, 

Kumpulainen, Lipponen och Mikkola (2014) genererar att eleverna trivs i sin 

sociala skolmiljö. Kan pedagogerna arbeta för att förbättra dessa relationer 

som eleverna anser vara viktiga så finns även förutsättningar för att skapa en 

samhörighetskänsla hos eleverna. Att bygga upp skolans gemenskap är central 

ståndpunkt som Rigby (2004) menar gör så att alla elever känner tillhörighet 

och mening med att gå i skolan, för det är dessa verksamheter som 

tillsammans aktivt ska arbeta mot att motverka utanförskap. 

Enligt Rigby (2011) så används det olika metoder i skolorna för att utveckla 

samhörigheten och relationerna. Några utav dessa är; användning av 

självsäkerhet, utbildning för att hjälpa otrygga elever att motarbeta 

utanförskap och medling mellan olika parter i en konflikt, med pedagog eller 

kamrat som medlare. 
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Eleven behöver enligt Jensen och Juul (2003) mer uppmärksamhet och intresse 

i sin individuella existens och tillvaro. Detta är för att stärka elevens integritet 

och självkänsla och dess utvecklingspotential. Jensen och Juul (2003) menar 

dessutom att elevers integritet och självkänsla samt deras utvecklingspotential, 

har stor betydelse för hur och om vuxna vill och förmår att inkludera hela 

eleven i relationer. Även Rigby (2004) tar upp att bristen på att känna 

tillhörighet i skolan kan vara en faktor till uppkomsten av utanförskap. Elever 

kan eventuellt känna brist på trygghet, tillhörighet och känner inte att de får 

vara en del av skolan, detta ter sig i att dessa elever ger utlopp för detta via 

andra. Det är därför viktigt att skolan har ett väl fungerande samarbete elever-

pedagoger så eleverna kan känna trygghet och påvisa sin eventuella osäkerhet 

på skolan. 

 

En studie som behandlar relationsförebyggande arbete mellan elev och 

pedagog har genomförts i ett kanadensiskt skolområde tillsammans med fem 

lärare och fem elever som arbetat med ett program som heter Restitutions 

training, nivå 1 (Penner och Wallin, 2012). Eleverna som deltagit har fått flera 

disciplinära åtgärder skickade till skolledningen ifrån inblandade pedagoger. 

Restitutions training, är ett program som ska verka för att förbättra elev och 

pedagogrelationen. Detta görs genom att arbeta efter en metod som 

uppmuntrar eleven att bygga upp sin egen självkänsla. Där arbetar de med 

bland annat självutvärdering, självdisciplin och självrespekt. 

 

Att titta på Penner och Wallin (2012) studie utifrån ett perspektiv som 

behandlar trivsel i skolverksamheterna kan det ses som att pedagogen arbetar 

för ett öppet och tillåtande möte med sina elever. Ett möte som förmedlar 

tillåtelse och trygghet, där eleverna ges möjlighet att ta risker utan att därför 

drabbas/straffas om svaret eller resultatet inte blir det som efterfrågats.  

 

Analysen av studien skriven av Penner och Wallin (2012) visar på att 

skolledningen och deras roll vad det gäller struktureringen av skolan är av stor 

betydelse. Struktureringen har betydelse för att kunna stödja pedagogerna och 

deras arbete med eleverna. Detta för att få ett fulländat samarbete, disciplinerat 

förhållningssätt och på så vis - skolledningen tillsammans med pedagogerna- 

arbeta mot gemensamma mål. Detta förklarar författarna är något som kan 

göra mycket för att frambringa positiva beteenden hos elever och en vilja till 

förändring och på så vis också minska de negativa beteendena. 

 

Sammanfattning 
Arbetet med att skapa bra förutsättningar för barnen på fritidshemmet menar 

Jensen och Juul (2003) är ett långsiktigt arbete och i det arbetet gäller det att 

försöka ta med de positiva delar som barnen har med sig från sin skoldag, 

vilket i sin tur generar till att trivseln i den pedagogiska verksamheten kan 

öka. 
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2.4 Relationer 

Den pedagogiska verksamheten menar Jensen och Juul (2003) är en inrättning 

som har hand om två viktiga kvaliteter i relationsarbetet för att skapa trivsel. 

Dessa kvalitéer innebär att; man befäster den vuxnes ansvar och inkluderar barnets 

verklighet, detta kan antingen bekräfta eller öka vuxen-barn relationens kvalitet 

och kan bidra till att dämpa eller eliminera barnets signalbeteende. Begreppet 

signalbeteende innebär att barnet uppvisar något eller några beteende former 

som bara kan dämpas eller upphöras via en psykosocialutredning, menar 

Jensen och Juul (2003). Det centrala i vuxen-barnrelationen enligt författarna är 

den vuxnes vilja och förmåga att ta ansvaret för relationens kvalitet och att stå 

fast vid det när det inte lyckas. Detta är gemensamt för både privata som 

professionella relationer vilket speglas i pedagogernas arbete med känslan av 

samhörighet. Hilppö m.fl. (2014) tar upp i sin studie att i skolan byggs viktiga 

relationer till klasskamrater och andra vuxna i elevernas omgivning. Studien 

visar även att skolans organisation präglas av olika sociala aktiviteter. 

 

Resultatet av en studie av Pietarinen, Pyhältö och Soini (2010) påvisar att 

utmanade interaktioner med elever i både sociala och pedagogiska situationer, 

är gynnsamt för pedagogers trivsel i sitt arbete och för att känna ett 

pedagogiskt välbefinnande. Författarna samlade in sitt empiriska material via 

intervjuer på totalt nio skolor i Finland. Sammanlagt deltog 68 lärare ifrån 

grundskolans alla stadier. Resultatet av studien visar tre grundläggande 

beståndsdelar i pedagogens dagliga arbete som genererar pedagogiskt 

välbefinnande. Dessa beståndsdelar är; samspelet mellan pedagog och elev, 

inbördes samverkan inom lärarsamfundet och pedagogens samspel med 

vårdnadshavare.  

 

Pietarinen, Pyhältö och Soini (2010) anser att grunden för ett pedagogiskt 

välbefinnande kan förklaras som en process av flera positiva och negativa 

lärartillfällen, som leder till en känsla av ansvar och engagemang. Däremot om 

ett flertal av dessa tillfällen är av negativ karaktär kan detta leda till 

utbrändhet. För att uppnå detta pedagogiska välbefinnande så ska pedagogen 

enligt författarna arbeta för att utveckla sin undervisning, detta genom 

planering av klassrumsaktiviteter, samspelet med sina elever, utvärderingar 

och att utveckla verktyg för sin verksamhet. Dessa beståndsdelar är inte bara 

en förutsättning för att pedagogen ska känna tillfredställelse, eleven gynnas 

också utav att ha en hängiven pedagog som trivs i sin arbetssituation. 

Lyckade interaktioner i sociala och pedagogiska utmaningar och uppnådda 

sociala och pedagogiska mål menar Hilppö m.fl. (2014) är avgörande för att 

pedagogen ska känna tillfredställdhet i arbetet. Författarna redovisar vikten av 

att elever har bra relationer till vuxna personer i deras närhet t.ex. pedagoger.  

Tittar vi parallellt på dessa två studier; Pietarinen, Pyhältö, Soini (2010) och 

Hilppö m.fl. (2014) och så ser vi att både pedagogen och eleven är beroende av 

goda interaktioner i arbets-/skolmiljö. I studien som nämnts här ovan, 

genomförd av Hilppö m.fl. (2014) undersöktes vad eleven ser som positivt 
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stärkande i deras sociala liv, både i och utanför skolan, och på barnen egna 

ställningstaganden i sina egna liv. Studien gjordes tillsammans med eleven i 

åldrarna 9-10 år, 12 flickor och 17 pojkar. För att undersöka vad dessa elever 

ansågs som positiva delar i deras sociala liv, fick eleven fotografera 

livshändelser eller sociala tillfällen som påverkar dem positivt i deras vardag. 

Barnen fotograferade dessa situationer som de sedan analyserade. I det 

samlade resultatet av studien redovisar författarna vad eleverna ansågs som 

viktigast för att bibehålla en positiv inställning i sociala sammanhang. Dessa 

var 1. Relationer med viktiga personer; (familj, vänner, pedagoger, lärare) 2. 

Ägodelar (såsom böcker, leksaker, instrument m.m.) 3. Vardagliga aktiviteter 

både fri lek och styrda aktiviteter i föreningar osv) och 4. 

Talanger/bedrifter/självuppfyllelse, var viktiga händelser för eleverna och 

detta både i situationer i och utanför skolan, (Hilppö m.fl. 2014).  

 

I studien av Hilppö m.fl. (2014) kommer pedagogerna nära elevernas intressen, 

de uppmärksammas och här ges möjligheten till att lyssna till deras behov. 

Alla de fundamentala delarna av ett positivt och socialt liv är också saker som 

eleverna möter i skolan. I skolan byggs viktiga relationer till klasskamrater och 

andra vuxna i deras omgivning. Författarna menar att skolan som organisation 

präglas av många olika sociala aktiviteter, styrda aktiviteter vid till exempel 

lektionstillfällen men också mer informella aktiviteter i form av raster och fri 

lek under fritidshemstiden. Att utveckla dessa positiva delar av elevernas 

vardag i skolan genererar att eleverna trivs i sin sociala skolmiljö. Kan 

pedagogerna arbeta för att förbättra dessa relationer som eleverna anser vara 

viktiga så finns även förutsättningar för att skapa en samhörighetskänsla hos 

eleverna. 

 

Sammanfattning 

Skolan och fritidshemmet är den centrala punkten i relationsarbetet menar 

Hilppö m.fl. (2014) då det är inom denna pedagogiska verksamhet vi bygger 

de relationer som eleverna ska ta del av och sen ta med sig senare i livet. En av 

de olika anledningarna till att skapa goda relationer är för att eleverna behöver 

en trygg omgivning att lära och utvecklas i. 

 

Reflektion över litteraturen 
Relationsarbete handlar om att bygga en trygg omgivning för eleverna som de 

senare kan lära och utvecklas i, men för att detta ska kunna fungera krävs det 

ett bra samarbete med vårdnadshavarna och att försöka integrera dem i 

arbetet. Genom detta så skapas en större förståelse för hur vårdnadshavarna 

tänker då de kan vara väldigt måna om att barnen ska trivas i den pedagogiska 

verksamheten. Arbetet med relationer är ett långsiktigt arbete och därför är det 

viktigt att eleverna lär sig att ta med de saker som är positiva i deras vardag 

för det gör så att trivseln i skolan ökar. För att eleverna ska trivas i den 

pedagogiska verksamheten krävs det att alla som arbetar i den pedagogiska 

verksamheten ska verka för att skapa en god och trygg miljö för eleverna att 
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vistas i. För att öka tryggheten kan pedagogerna använda följande exempel 

som Andersson (2001) skriver om angående Olweusmetoden; rastvakter, 

trivselenkäter och olika studiedagar om utanförskap, kan vara bra saker att 

använda och för att motverka eventuella utanförskap. 
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 3. Syfte och Metod 
Uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ metod och intervjuer har nyttjads 

för att få insikt om studiens syfte och problemformuleringen. Metodvalet är 

valt utifrån uppsatsens syfte, att beskriva pedagogers uppfattningar. Kvalitativ 

forskningsanalys är enligt Bryman (2011) att man samlar in och tolkar den 

information man fått fram samt bearbeta och analysera detta på ett relevant 

sätt. 

 

3.1 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva pedagogers uppfattning om hur man skapar bra 

relationer på fritidshem. 

 

3.2 Forskningsdesign 

Enligt Merriam (2011) innebär en fallstudie att man väljer att fokusera på en 

viss situation, händelse och företeelse. Författaren menar att studien också 

uppmärksammar det arbetssätt varpå olika grupper av människor hanterar 

problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv. Fallet i studien utgörs av 

två fritidshem på två olika skolor. Fritidshemmen kallar vi Fritidshem 1 och 

Fritidshem 2 och dessa beskrivs i resultatkapitlets inledning. 

 

Fritidshem 1 är belägen någonstans i norra delen Sverige. Pedagogerna som 

arbetar där har genom ordningsregler strukturerat upp verksamheten på ett 

sätt så alla som vistas i lokalerna är väl medvetna om vilka regler som gäller. 

Fokus läggs ofta på samarbetsövningar och gemensamma aktiviteter och 

skapande, pedagogerna arbetar också för att eleverna ska kunna vara delaktiga 

i verksamheten. Relationerna barn-pedagog och vårdnadshavare är också 

något som pedagogerna arbetar med, detta i försök till att skapa goda 

relationer. 

 

Fritidshem 2 är placerad någonstans i Mellansverige. Pedagogerna som arbetar 

där säger sig vara mycket flexibla i sitt arbete. Det som uppkommit är att det 

inte finns inga tydliga ramar om b.la. ordningsregler, saknas resurser som t.ex. 

kök, lokaler och därigenom variation av aktiviteter. Pedagogerna som arbetar 

på Fritidshem 2 saknar en viss struktur i hur verksamheten ska fungera, vilket 

speglar av sig i arbetet med eleverna. 
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3.3 Metodval 

Vi provade att göra en enkätundersökning men svarsfrekvensen var relativt 

låg därför valde vi att göra intervjuer istället. Intervjuerna är semi-

strukturerade där fokus ligger på problemformuleringen, vi har valt att spela 

in intervjuerna efter medgivande från intervjupersonerna. Bryman (2011) 

menar att när man väljer att spela in intervjuer så medför det att forskaren kan 

fokusera på intervjupersonen istället för att koncentrera sig på att anteckna och 

riskerar därigenom inte att misstyda något intervjupersonen säger. Syftet med 

studien är att beskriva pedagogers uppfattning om hur man skapar bra 

relationer på fritidshem.  

 

3.4 Litteratursökning 

Genom sökning i databasen ERIC har vi tagit del av angelägen forskning. 

Forskningen vi funnit består av artiklar som behandlar relationer. Vi har 

använt oss av sökord som: belonging, well-being, relations och after-school 

center. Forskningen visar att den pedagogiska verksamheten är beroende av 

goda relationer. Litteraturen tar upp viktiga metoder som b.la. förebygger 

utanförskap och mobbning. Dessa problem kan uppkomma om inte samtliga 

pedagoger strävar mot samma pedagogiska mål.  
 

3.5 Urval 

För att kunna utföra fallstudien behövde vi finna två skolor som är relativt 

olika varandra. Vi valde därför att gå via Skolinspektionen 

(www.skolinspektionen.se) för att söka skolor och fritidshem i vårt närområde 

då vi bor på olika orter i landet. Vi fokuserade på fyra kategorier när vi gjorde 

urvalet via Skolinspektionen, dessa var: vårdnadshavares delaktighet och 

inflytande, barnens trygghet på skolan, hur man är att förhindra kränkningar på 

skolan och elevhälsan i stort på skolan. Efter att ha gått igenom kategorierna fick 

vi fram två skolor och fritidshem. Vi tog kontakt med dessa och berättade att 

vi vill utföra en undersökning utifrån vårt syfte. När vi sedan fick godkänt av 

intervjupersoner att de ville delta i studien valde vi att göra ett snöbollsurval. 

Snöbollsurval brukar ofta användas i kvalitativa undersökningar enligt 

Bryman (2011). Författaren skriver att forskaren tar kontakt med ett fåtal 

personer som kan verka intressanta för studien. Det som händer är att de 

personer som intervjuas kan ge förslag på andra personer som de anser kan ha 

viktig information att delge, och på så vis sprider sig informationen vidare tills 

att forskaren har tillräckligt mycket material för att utföra studien. 

 

Intervjufrågorna konstruerades så att de skulle göra det möjligt att uppnå 

syftet. Merriam (2011) skriver att det som är viktigt när man gör en intervju 

utifrån en fallstudie är ”att personernas förmåga att bidra till insikt och 

förståelse av de frågor som ska besvaras”, (s.91). Intervjupersonerna benämns 

som; Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3, Pedagog 4 och Rektor. Detta för att 

http://www.skolinspektionen.se/


  

 

14 

 

vara noggrann med anonymitet och sekretessen i uppsatsen. Intervjuerna var 

uppdelade på tre stycken, två små gruppintervjuer då Pedagog 1 och 2 gjordes 

tillsammans, Pedagog 3 och 4 tillsammans och en enskild intervju då Rektor 

intervjuades enskilt. Resultatet kommer att redovisas först genom en 

sammanfattning om de 2 fritidshemmen, Fritidshem 1 och Fritidshem 2, sedan 

ska vi lyfta fram olika teman i pedagogernas uppfattningar som analysen visar 

och dessa kommer att styrkas med citat. 

 

Pedagog 1: Kvinna. Fritidspedagog, arbetat på skolan sedan 2001. 

Pedagog 2: Kvinna. Fritidspedagog, arbetat på skolan sedan 2005.  

Pedagog 3: Kvinna.  Lärare i grundskolans tidigare år, arbetat på skolan sedan 

2014. 

Pedagog 4: Kvinna. Idrottslärare, arbetat på skolan sedan 2014. 

Rektor: Kvinna. Lärare åk. 4 - 9 med inriktning svenska/engelska, arbetat på 

skolan sedan 2009. 

 

Fritidshem 1: En skola i norra delen av Sverige. 

Fritidshem 2: En skola i Mellansverige. 

 

3.6 Genomförande 

Utifrån problemformuleringen gjorde vi en fallstudie där vi tittade på hur 

pedagoger skapar bra relationer. För att få svar på vårt problem valde vi att gå 

via Skolinspektionen och söka efter skolor och fritidshem i området där vi bor. 

Vi valde att lägga vårt fokus på att skolorna och fritidshemmen skulle vara 

förhållandevis lika varandra men ändå olika, då vi utifrån vår 

problemformulering gör en fallstudie så tittar vi på två fall. Detta gav oss idén 

att via Skolinspektionen se efter skolor och fritidshem som antingen har ett bra 

resultat eller ett mindre bra resultat och detta utifrån trivsel och trygghet. 

Tillvägagångssättet för detta blev att vi använde oss utav 4 kategorier som 

med fokus på trivsel och trygghet, dessa kategorier var; vårdnadshavares 

delaktighet och inflytande, barnens trygghet på skolan, hur man arbetar för att 

förhindra kränkningar på skolan och elevhälsan i stort på skolan. När det var dags 

för intervjun tog vi kontakt med skolorna och fritidshemmen i respektive län. 

Att komma ut och se intervjupersonernas arbetsplatser och deras dagliga miljö 

var något vi ville och såg som en förutsättning för att kunna genomföra bra 

intervjuer. Detta gav intervjupersonerna samtycke till. Innan intervjun gjorde 

vi ett snöbollsurval, den person som blir intervjuad kan ge förslag till andra 

personer som de anser har information till studien, och på så vis går 

informationen runt tills personen som intervjuar har lagom med underlag. 

Intervjuerna blev uppdelade i tre stycken, då Pedagog 1 och 2 gjordes 

tillsammans, Pedagog 3 och 4 tillsammans och Rektor gjordes enskilt. Dessa 

personer fick tillgång till de öppna frågorna vi utformat innan intervjun så de 

kunde förbereda sig på bästa sätt och kunna ge utförliga svar. För att ägna all 

uppmärksamhet åt intervjupersonen valde vi efter godkännande att spela in 

intervjun, då detta skulle underlätta vårt arbete. Intervjutiden är mellan 30-45 
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minuter och detta för att samla in mycket information som möjligt med fokus 

på syftet.  

 

3.7 Forskningsetiska frågor 

Vi informerade intervjupersonerna innan intervjun om anonymiteten i vår 

studie samt att intervjun spelas in och sedan transkriberas det inspelade 

materialet. Vi informerade också om att materialet kommer användas på ett 

korrekt samt etiskt sätt så att materialet inte missbrukas på något sätt.  

Då vi vill säkerställa intervjupersonernas anonymitet har vi valt att benämna 

pedagogerna som; Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3, Pedagog 4 och Rektor. 

 

Vi har utgått ifrån de fyra grundläggande huvudkraven inom forskning, dessa 

tas upp av Vetenskapsrådet (2002) och omfattar: Informationskravet, 

Samtyckeskrav, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Detta gjordes både 

muntligt och skriftligt, när vi tog kontakt med respektive skola så berättade vi 

kortfattat om de grundläggande kraven och efter godkännandet om 

deltagandet så skickades intervjufrågorna ut via mejl. Tillsammans med 

intervjufrågorna infogades också en kortare text som informerade om dessa 

krav, i en enklare beskrivning än det som redovisas här nedan.  

 

Informationskravet  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, innan intervjun 

informerades intervjupersonerna som syftet med studien och att de 

(informanterna) deltar frivilligt samt deras rättighet att avsluta 

samarbetet/intervjun. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att personerna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, och för att kunna genomföra denna undersökning så var vår 

skyldighet att informerar intervjupersonerna om samtyckeskravet och vad 

detta innebär. Genom godkännande ifrån informanterna så får vi deras 

samtycke om intervjuns genomförande, längd samt på vilka villkor de deltar i 

undersökningen. Detta via muntlig eller skriftlig godkännande. Det man också 

bör göra är att informera intervjupersonerna att de kan avbryta sin medverkan 

utan att de ska medföra några som helst konsekvenser. 

 

Konfidentialitetskravet 

Detta områdeskrav bör förmedlas till intervjupersonerna. Detta gäller sekretess 

och tystnadsplikt och intervjupersonerna bör på något sätt underteckna att de 

godkänner sitt deltagande i studien. Detta kan göras antingen skriftligt eller 

muntligt och det gäller att alla som medverkar eller kommer att medverka i 

undersökningen är välmedvetna om detta. Detta gjorde vi först muntligt vid 

kontakttagandet, som antingen var ett personligt möte eller ett telefonsamtal. 

När informanterna sedan godkänt sitt deltagande så mejlades intervjufrågorna 
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ut tillsammans med en kortare text som förklarar de grundläggande 

huvudkraven.  

 

Nyttjandekravet 

Vi delgav intervjupersonerna om vad det empiriska materialet vi samlar in via 

intervjuerna ska användas till dvs. i utbildnings- och vetenskapligt syfte. Vi 

garanterar även att materialet bevaras så att det inte kan missbrukas på något 

sätt. 

 

3.8 Analysens genomförande 

Bryman (2011) menar att med öppna frågor finns inga givna svarsalternativ. 

För att dessa frågor kan ge mer information än slutna frågor, och därför anser 

författarna att öppna frågor passar bäst till intervju och enkätundersökningar. 

Intervjupersonerna fick tillgång till frågorna innan intervjun, dessa skickades 

ut via mejl efter att vi fått godkännande av informanterna om deras 

deltagande. När intervjun var över så transkriberades det inspelade materialet 

på ett etiskt korrekt sätt och analyserades. Efter att vi transkriberat vårt 

material jämförde vi intervjuerna för att försöka finna olika teman i 

pedagogernas uppfattningar om arbetet med relationer på fritidshemmet. Vi 

valde att i inledningen av resultatet göra en kort sammanfattning om de två 

fritidshemmen, sedan lyfta fram och sammanfatta de teman som uppkom av 

analysen. De teman som framkom var: trivsel, samhörighet, relationer och 

samverkan. 

 

3.9 Metoddiskussion 

Det vi vill undersöka med detta arbete är pedagogers uppfattning om hur man 

skapar bra relationer på fritidshem, för att undersöka detta på rätt sätt kommer 

det att krävas att vi besöker pedagogiska verksamheter och gör intervjuer. 

Under arbetets början valde vi att göra en enkätundersökning på två 

fritidshem och totalt 150 stycken barn och vårdnadshavare fick tillgång till 

denna enkätundersökning. Svarsfrekvensen av denna enkät blev mycket låg, 

vilket gjorde att vi valde att inte gå vidare med metoden. Det vi kunde ha gjort 

annorlunda var att välja en annan slags metod, till exempel för att styrka vårt 

syfte med att ta reda på hur pedagoger skapar trivsel i fritidshemmet hade vi 

kunnat göra observationer av pedagogernas barngrupper, gjort 

samtalspromenader med barnen eller göra gruppintervjuer tillsammans med 

barnen/eleverna. Detta för att ytterligare kunna styrka vårt resultat och kunna 

backa upp detta i diskussionen. En enkätundersökning hade vid en sådan 

fallstudie som vår spelat en stor roll, då denna undersökning verkligen går till 

botten av det man vill undersöka. 

 

 

Eftersom svarsfrekvensen från enkätundersökningen blev så låg som den blev 

gick vi istället vidare med att göra tre stycken semi-strukturerade intervjuer på 
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två stycken pedagogiska verksamheter med totalt fem stycken personer. För 

att få fram skolorna valde vi att gå via Skolinspektionen och söka efter 

verksamheter utifrån fyra olika kategorier som benämns i Urval och i 

Genomförande. Efter att vi fått fram skolorna/fritidshemmen valde vi att göra 

ett snöbollsurval. Svagheten med att använda ett snöbollsurval är att den 

intervjuperson som blir intervjuad kanske inte har svaren som sades under 

intervjun, för det som händer inom ett snöbollsurval är att denna person kan 

ge förslag på ytligare en person som kan ha svar på frågan. På så vis går det 

hela runt tills personen som intervjuar har tillräckligt med material. 

 

Till vår bakgrund försökte vi hålla oss inom området relationer och hur 

pedagoger skapar trivsel och samhörighet i en pedagogisk verksamhet. Det är 

viktigt att hålla sig inom det rörda området för att validiteten och reliabiliteten 

ska bli höga. Resultatdelen är uppdelad utifrån svaren från intervjupersonerna 

och de olika teman vi kunde finna, vi citerade från våra informanter för att 

styrka de teman vi fann. I diskussionen kopplade vi den bakgrundlitteratur 

och vetenskapliga artiklarna gentemot resultatet vi fick fram av intervjuerna. 
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4. Resultat  
Under detta avsnitt redovisas de två fritidshemmen vi valt att fokusera på 

genom en fallstudie. Vi kommer att börja med en sammanfattning om varje 

fritidshem där vi visar hur fritidshemmen arbetar. Efter att ha sammanfattat 

arbetet på respektive fritidshem har vi valt att dela upp avsnittet utifrån olika 

teman. Ur analysen av undersökningen har vi funnit 4 gemensamma teman 

som pedagogerna ansåg vara viktiga punkter, dessa är; trivsel, samhörighet, 

relationer och samverkan. 

 

4.1 Fritidshem 1 

Fritidshem 1 är belägen i en ort i norra delen av Sverige. Den ligger relativt 

centralt och har mellan 200-300 stycken elever och fyra stycken fritidshem. 

Arbetskategorierna på skolan är lärare, fritidspedagoger, elevassistenter. 

Skolans klasser är uppdelade som två-parallella, vilket innebär att det finns två 

klasser av förskoleklass, två klasser av årskurs 1, två klasser av årskurs 2 och 

två klasser av årskurs 3. Fritidshemmen är uppdelade på samma sätt, med 

totalt 4 fritidshem. De som arbetar på fritidshemmet har genom ordningsregler 

strukturerat upp verksamheten så att alla som vistas i lokalerna är väl 

medvetna om vilka regler som gäller för skolan. Det pedagogerna också gjort 

är att skapa trivselregler tillsammans med barnen på respektive fritidshem. 

 
”Man går inne, springer ute, vi pratar i lagom ljudnivå volym och 

vi slåss och sparkas inte, vi har roligt tillsammans istället.” – 

Pedagog 1 

 

Pedagogernas fokus läggs ofta på samarbetsövningar och gemensamma 

aktiviteter och skapande. Detta för att eleverna ska vara delaktiga så mycket 

som möjligt i verksamheten. För att eleverna ska kunna vara delaktiga arbetar 

de också med att skapa goda relationer mellan barn och pedagog samt med 

vårdnadshavare. Man har en specifik aktivitet på skolan som heter 

”aktivitetstavlan”, denna aktivitet innebär att alla fyra fritidshem samarbetar 

med varandra. Själva aktiviteten innebär att man som elev gör ett val på fyra 

stycken aktiviteter som pedagogerna arbetat fram. Alla barn befinner sig på 

respektive fritidshemsavdelning när de gör sitt val, därefter bildas grupper 

med en vuxen i varje grupp. På fritidshemmet har de varje vecka fritidsråd där 

pedagogerna går igenom föregående vecka och hur kommande vecka ser ut. 

Tanken med detta möte är att få vetskap om hur veckan har varit med 

kompisar, utflykter och olika aktiviteter, detta för att få vetskap om eventuella 

utanförskap. 
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”Sen har vi städdagar så att barnen ska känna att de är med och att 

det är vårat kunna känna ”vi-känslan” att det här är våra saker. Så 

att barnen inte ser det som att det är skolans saker utan det här är 

vårat och vi ska vara rädda om de här sakerna.” – Pedagog 2 

 

För att skapa samverkan så brukar pedagogerna skicka hem deras 

fritidsplanering till vårdnadshavarna varje vecka. Det för att vårdnadshavarna 

ska ta del av denna men också se vilka mål som fritidshemmet verkligen står 

för. Pedagogernas mål är att ha ”föräldrafika” en gång per termin vilket brukar 

vara väldigt uppskattat hos elevernas vårdnadshavare. Under detta tillfälle 

brukar man antingen ha en utställning där eleverna får visa sina verk som de 

har konstruerat under aktivitetstavlans gång som vanligtvis brukar vara under 

1 termin. Fritidshemmet har ett nära samarbete med en lokal basketförening 

som ger de möjlighet att träna basket en gång i veckan, och då är tanken från 

pedagogernas sida att pojkarna går första veckan och flickorna går andra 

veckan.  

 

4.2 Fritidshem 2 

Fritidshem 2 är belägen i en ort i Mellansverige, utanför stadskärnan och har 

mellan 350-400 stycken elever, från förskoleklass upp till årskurs 9. Klasserna 

är uppdelade i åldershomogena grupper, utöver år 5 och 6, som är i hopslagna 

på grund av lågt antal elever i respektive årskull. Det finns en 

fritidshemsavdelning på skolan, som har ca 50 barn inskrivna. Eleverna blir 

situationsbundet uppdelad i fritidsgrupper när olika förhållanden kräver det, 

men det finns inga konkreta uppdelningar. Skolans ordningsregler utgår ifrån 

en plattform som ingår i hela rektorsområdet, dessa regler är grundligt 

formulerade och ger utrymme för individuella formuleringar för de olika 

verksamheterna. Vad det gäller fritidsregler så lämnas det öppet ifrån ledande 

rektor som anser att de olika verksamheterna har självständighet i att 

individuellt anpassa ordningsreglerna så att det passar just för deras 

verksamhet. I fritidsverksamheten så har de ledande pedagogerna inte 

påbörjat något arbete med att sammanställa några ordningsregler. 

 
”Alltså den kompissolen den har ju jag gjort med 

förskoleklassbarnen, det är ju förskoleklassens klassrum också. 

Ehm, så mycket på förskoleklassen men vi kanske saknar lite 

sådant på fritids faktiskt. Det har vi ju pratat om faktiskt att vi 

ska göra tillsammans med fritidsgrupperna, att ni skulle göra 

en med regler. Alltså en med regler vad som gäller på fritids.”- 

Pedagog 3 

 

Pedagogerna som arbetar i fritidshemmet vill att deras verksamhet och dess 

aktiviteter ska vara varierade och att man som pedagog ska kunna vara 

flexibel i sitt arbete. Vad det gäller organisationen så finns det, enligt 

pedagogerna mycket att arbeta med, då resurser som kök och tillgång till 

lokaler saknas och därigenom variation i aktiviteter saknas. Det saknas en viss 
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struktur i hur verksamheten ska fungera, där pedagogerna behöver bli mer 

samstämda. 

 
”Jag tycker det behöver bli bättre på åh få lite rotation, hjälpa 

mera och berätta saker, till exempel när jag kommer till 

exempel kl. 9, jag saknar någon säga; ja du vet A vi har 

problem, vi har pratat, vi var först här, vi tycker att vi, vi ska 

göra så och så, inte jag ska veta. Förstå? Precis ska hända, jag 

saknar alltså mera kommunikation, jag tycker det är 

jätteviktigt.” – Pedagog 4 

 

I dagsläget så är den största delen av kontakten med vårdnadshavarna den 

dagliga kontakten som fås vid hämtning och lämning. Pedagogerna som 

arbetar i dagsläget har än så länge inte medverkat i någon aktivitet där 

fritidshemmet samverkar med vårdnadshavarna, men pratar om att de haft det 

en gång tidigare på fritidshemmet. 

 
”Eh nej men att man har den här direktkontakten ändå som vi 

hämtning och lämning och så med föräldrar, att man redan där 

kan få veta liksom, hur barnens dag har varit och så om det har 

hänt något speciellt, man kan direkt liksom prata med den 

föräldern, men sen är det ju många, speciellt dom här 

utländska barnen som föräldrarna hämtar inte sina barn utan, 

dom lämnas bara, dom kommer själva och dom går själva 

liksom.” – Pedagog 3 

 
”Jag tror att dom hade pratat om att dom hade haft det förut, 

att dom, föräldrarna fick komma hit dom hade fritidsdag, hade 

dom inte det?” – Pedagog 3 

 

4.3 Trivsel 

En av faktorerna för att kunna skapa trygghet i fritidshemmet är trivsel. Det 

har framkommit i vår analys genom att de intervjuade pedagogerna och rektor 

har uttalat att skapa trivsel i verksamheten är en del av deras arbete. 

Trivsel är ett samlingsbegrepp som tar upp ord som trygghet, hälsa och 

välbefinnande.  För att trygghet och trivsel ska kunna uppnås krävs det, enligt 

samtliga pedagoger vi intervjuat, att det finns bestämda ordningsregler på 

respektive skola och fritidshem med tydliga riktlinjer. Detta bekräftas genom 

bland annat dessa citat;  

 

”Man ha eleverna delaktiga i vår verksamhet så mycket som möjligt 

också eftersom det är deras fritid.” – Pedagog 1 

 

”Men där är ju ordningsregler för hela skolan men sen har man 

gjort trivsel regler också på avdelningarna med tillsammans med 

barnen.” – Pedagog 2 



  

 

21 

 

”Här på skolan så ska alla kunna trivas och känna sig trygga så 

man har en go… – nu kommer jag inte ihåg exakt formulerat, men 

att man ska kunna ha en – man har rätten att ha en god 

lärandemiljö.” – Rektor Fritidshem 2 

 

Regelbundna samlingar och fasta aktiviteter utefter veckodagarna som att 

anordna så kallat ”fredagsmys” är också något som båda fritidshemmen 

arbetar aktivt med och vill ska ingå i en bra fritidsverksamhet. Det är också 

viktigt med olika övningar för att skapa trivsel på fritidshemmet. 

 

”Till exempel vi kan baka, vi kan hitta på olika saker t.ex. göra lite 

fredagsmys.” – Pedagog 4 

 

”Ja man jobbar mycket med samarbetsövningar å gemensamma 

aktiviteter å skapande på fritids.” – Pedagog 1 

 

4.4 Samhörighet 

Både pedagoger och rektor på fritidshem 1 och fritidshem 2 pratar om något 

som kan liknas vid ”vi-känsla”, om att vara tillsammans och ha roligt gör att 

gruppens samhörighet förbättras. Det förmedlas att detta är en faktor till att 

kunna trivas i sin verksamhet. Samhörighet handlar om gemensamma 

intressen som kan vara t.ex. utflykter, pyssel, studiedagar osv. 

 
”Vad har vi för förhållningssätt, vårt tillvägagångssätt för att – ”Jo 

men det kan vara för att, när vi börjar en lektion så gör vi det med 

en känsla av, vi har en strategi för att få en känsla av samling.” – 

Rektor Fritidshem 2 

 

Pedagogerna på både fritidshem 1 och 2 säger att det finns många saker och 

aktiviteter verksamheten har att erbjuda. En av dessa aktiviteter är utflykter till 

närliggande områden.  

 

”Vi kan gå till parken, det finns så mycket att göra.” – Pedagog 4 

 

”Närheten att vi har nära till om vi vill gå iväg någonstans vi är 

ofta på utflykter.” – Pedagog 2 

 

Inom den pedagogiska verksamheten samarbetar fritidshemmen ofta med 

andra avdelningar när det kommer till temadagar eller pyssel vilket 

fritidshemmen tar upp. 

 

”Man har lite samarbete också åh har jamen pysseldagar åh sådana 

aktiviteter blir det ju också.” – Pedagog 3 
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”Nä men å sen tänker jag på teman ja men när det är Alla hjärtans 

dag då kan man jobba med vänskap den lite specifikt den veckan 

eller ja man utgår lite grann från läsåret.” – Pedagog 1 

 

4.5 Relationer 

För att fritidshemmen ska uppfattas som en trygg och säker plats för barnet 

krävs det att det finns goda relationer inom den pedagogiska verksamheten. 

Arbetet som görs på både fritidshem 1 och fritidshem 2 är att skapa en trygg 

verksamhet för barnen så de får möjlighet att växa som människa. 

Pedagogerna förmedlar att en trygg relation och bra kommunikation mellan 

pedagog och barn är viktig för att barnen ska trivas och känna sig trygga. 

 
”Miljön försöker vi få det så bra för både personal och barn försöker 

skapa en bra kontakt med föräldrar.” – Pedagog 2 

 

”Att det finns en tydlighet och att när det händer, för det händer 

ganska mycket, att dom känner en trygghet till oss vuxna, att dom 

kan komma till oss om det är något som händer liksom.” – 

Pedagog 3 

 

Att arbeta aktivt över gränserna med de andra fritidshemmen är en viktig del i 

verksamheten. Att få prova olika gruppkonstellationerna och rotera barnen i 

de olika verksamheterna och få möjligheten att skapa nya relationer är en av 

vinsterna i detta arbete. 

 

”Man har den här direktkontakten ändå som vi hämtning och 

lämning och så med föräldrar, att man redan där kan få veta 

liksom, hur barnens dag har varit och så om det har hänt något 

speciellt, man kan direkt liksom prata med den föräldern.” – 

Pedagog 3 

 

4.6 Samverkan 

De båda fritidshemmen förmedlar att en fungerande samverkan är viktig för 

att skapa trivsel. Både samverkan med hemmet, de andra fritidsavdelningarna 

och skolan är viktigt enligt pedagogerna. Samverkan innebär ett långsiktigt 

samarbete som är planerat, där pedagogerna har tydliga roller och strävar efter 

gemensamma mål.  

 

Pedagogerna anser att integrera vårdnadshavarna är något som stärker 

samarbetet och har betydelse för fritidshemsverksamheten. Därför skickar 

pedagogerna på fritidshem 1 hem fritidshemmets planering med de mål som 
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fritidshemmets har till vårdnadshavarna för att göra dem medvetna om arbetet 

på fritidshemmet. 

 
”Där gör vi så att vi skickar hem fritidsplaneringen varje vecka som 

föräldrarna får ta del av och även målen då ja sen är det ju samtal då när 

de kommer och hämtar och hur dagen har varit och vad som behöver 

förbättras eller förändras eller.” – Pedagog 1 

 
”Sen att föräldrarna eller barnen ser att vi har en dialog också och att det 

inte bara blir att det är skolan och det är föräldrarna att man särar på det 

utan att vi tillsammans som en verkligen som en samverkan för en.” – 

Pedagog 3 

 
”Föräldrafika brukar vi försöka ha.” – Pedagog 2 

 
”På fritids handlar ju demokratiuppdraget mycket om att dom, hur dem 

låter eleverna vara med åh bestämma, vad vi ska ha för aktiviteter och så 

vidare, ha samlingar och pratar på det sättet. Så det handlar om att alla får 

komma till tals.” – Rektor Fritidshem 2 

 

På fritidshem 1 arbetar pedagogerna aktivt med en så kallad ”aktivitetstavla” 

där de försöker strukturera upp barnens vardag och samtidigt ge dem 

valmöjligheter och på det viset också arbeta över gränserna, då de har flera 

fritidsavdelningar. Utöver detta arbeta så har det också ett strukturerat 

aktivitetsarbete vad det gäller samarbetsövningar och andra kreativa 

aktiviteter. 

 
”Där är tanken då sen har vi ju haft aktivitetstavlan då jobbar man över 

gränserna då samarbetar med dom andra avdelningarna å så får barnen välja 

olika aktiviteter.” – Pedagog 1 

 

På fritidshem 2, så förklarar både pedagogerna och ansvarig rektor att 

samarbetet med hemmet i dagsläget inte är så brett och utarbetat som det 

borde vara. 

 
”Nu till exempel på föräldramötet här nu, hade vi ju väldigt 

dåligt, för då hade vi ju ingenting med fritids.” – Pedagog 3 

 
”Vi har skickat med barnen hem tidigare, men vi har haft 

jättedålig svarsfrekvens från föräldrarna så vi bestämde i år att vi 

struntar i föräldrarna just det här året och testar vad vi får för 

skillnad liksom.” – Rektor Fritidshem 2 

Båda fritidshemmen anser att samverkan har en betydande roll i verksamheten 

då det inte bara är samverkan mellan pedagoger, utan också samverkan med 

andra fritidsavdelningar och vårdnadshavare. Det innebär att ha ett långsiktigt 

samarbete, där alla pedagoger i verksamheten strävar efter gemensamma mål. 
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 5. Diskussion 
Här presenterar vi våra slutsatser kring vår undersökning, vad vi har fått fram 

i förhållande till bakgrunden. Eftersom vår undersökning fokuserar sig på hur 

pedagoger skapar trivsel och samhörighet på fritidshemmen så kommer stor 

del av vår diskussion behandla just detta. Dock, som vi redovisat i 

bakgrunden, så är mycket av den forskningen som vi funnit fokuserat på 

skolan som området och inte en lika mycket gentemot fritidshem. Trots detta 

så kopplar vi våra resultat med den bakgrund vi har och försöka göra 

angelägna analyser utifrån bakgrunden. För även om skola och fritidshemmet 

är två verksamheter som har lite olika upplägg, så vistas dessa ändå under 

samma tak och går under samma styrdokument.  

 

Regler och organisering 
Utifrån analysen av de intervjuer som gjorts på respektive fritidshem kan vi se 

skillnad på hur struktureringen ser ut i respektive verksamhet. Det som 

framgår utifrån intervjuerna är att fritidshem 1 har ett tydligt system för hur 

verksamheten ska vara organiserad och att ordningsreglerna är framtagna 

tillsammans med barnen. Fritidshem 2 har under vårterminen 2014 haft stor 

omsättning bland de anställda och detta bekräftas ifrån både pedagoger och 

rektor på fritidshem 2. Fritidshemmets pedagoger påvisar att verksamhetens 

organisering behöver förbättras. De nya pedagogerna visar också på en önskan 

om förbättring av verksamheten, bland annat genom att jämföra med hur det 

har sett ut på deras tidigare arbetsplatser. Det finns en önskan om mer 

tydlighet.  

 

Pedagogerna på fritidshem 2 vill ha regler som gör det tydligt för både vuxna 

och barn vad som skall gälla. Samtliga vuxna på skolan och fritidshemmet ska 

arbeta utefter samma regler. Detta förmedlar de intervjuade pedagogerna som 

en förutsättning för att skapa en trygg och trivsam verksamhet där alla har 

grundtryggheten i att veta att som organisation så är man överens om vad som 

skall gälla. Rektorn ifrån fritidshem 2 förklarar sin uppfattning om hur 

fritidshemsverksamheten i dagsläget fungerar, dennes uppfattning är att 

verksamheten inte har samma stabilitet som det skulle kunna ha. Rektorn 

nämner att ramarna och reglerna i verksamheten inte är tydliga för alla och att, 

som tidigare nämnts, så har omsättningen varit stor på skolan under året. 

 

Den stora omsättningen med nya anställda och bristen på tydliga regler kan 

vara bidragande faktorer till att verksamhetens organisering i dagsläget inte är 

så strukturerad. Ett tydligt samarbete mellan skolledning och pedagogerna, i 

det här fallet pedagogerna, förklarar Penner och Wallin (2012) är av stor vikt, 

skolledningen har ett stort ansvar i att stå bakom pedagogerna i deras arbete.  
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I vår undersökning kunde vi urskilja att ledningen på fritidshem 2 inte hade 

denna typ samhörighet med sina anställda på fritidshemmet, då rektorn på 

skolan inte var så insatt i fritidshemmets verksamhet och lämnade över mycket 

av ansvaret till pedagogerna att lösa. Penner och Wallin (2012) förklarar detta 

samarbete som avgörande för att kunna påverka elevernas attityd till skolan, 

att eleverna tack vare det agerar mer positivt och trivs därigenom bättre i sin 

skolsituation. Pedagogerna i fritidshem 2 förmedlar inte via våra intervjuer att 

det finns någon dålig attityd hos eleverna, men förmedlar en missnöjdhet vad 

det gäller just regler och tydlighet i arbetsstyrkan. Denna faktor ligger inte hos 

eleverna utan hos pedagogerna att lösa. Om detta arbete skulle förbättras i 

verksamheten så kanske en förändring i själva barngruppen skulle märkas 

tydligare än vad det gör i dagsläget. Ett sådant arbete skulle kunna vara ett 

arbetssätt att förebygga utanförskap med och på det sättet också förbättra 

elevernas trygghet  

 

Bestämda ordningsregler i skolan, samt i fritidshemmet är tydliga riktlinjer 

som finns på fritidshem 1 och att dessa är framtagna tillsammans med barnen i 

verksamheten. Detta för att ytterligare skapa djupare mening för barnen. På 

fritidshem 1 arbetar pedagogerna aktivt med en så kallad ”aktivitetstavla” där 

de försöker strukturera upp barnens vardag och samtidigt ge dem fler 

valmöjligheter, och på det viset också arbeta över gränserna, då de har flera 

fritidsavdelningar. Arbetet med aktivitetstavlan ger eleverna möjligheten att 

göra självständiga val, där pedagogerna ger eleverna förtroendet att välja 

själva. Denna form av pedagogiskt arbete kan kopplas till det som Penner och 

Wallin (2012) redovisar, att arbeta med barns självkänsla är ett förbyggande 

arbete som ska få eleverna att bli mer säkra i sig själva och på sikt kunna känna 

sig trygga och självständiga i olika situationer. Att ge barnen förtroendet och få 

dem att känna självuppfyllelse som Hilppö, Kumpulainen, Lipponen, och 

Mikkola (2014) förklarar som en förutsättning för att barn ska trivas i sina 

sociala miljöer. 

 

Utöver detta så har fritidshem 1 också ett strukturerat aktivitetsarbete vad det 

gäller samarbetsövningar och andra kreativa aktiviteter. Detta integrerat med 

de andra fritidsavdelningarna för att bland annat testa olika 

gruppkonstellationerna och rotera eleverna i de olika verksamheterna och få 

möjligheten att skapa nya relationer. Det här arbetet kan liknas vid att 

pedagogerna här försöker skapa en gemenskap i skolan, precis som Rigby 

(2004) talar om i sin studie är det ett centralt arbete för att få eleverna att känna 

samhörighet och mening med att gå i skolan. Genom detta arbete som finns på 

fritidshem 1 och pedagogernas arbete med gruppdynamiken kan detta också 

kopplas till den involveringspedagogik som Åhs (1998) nämner. Genom att 

arbeta med barngruppen och bygga på gruppens sammanhållning och goda 

anda, t.ex. via samarbetsövningar, har pedagogerna en möjlighet att skapa en 

trygg och trivsam miljö för eleverna.  
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Samverkan med hemmet 

Analysen visar att för att få en bra samverkan med vårdnadshavarna så 

underlättar det om pedagogerna strävar efter att upprätta någon slags dialog 

med vårdnadshavarna och att fritidshemsverksamheten belys som en självklar 

del utav skolan. Det som Pietarinen, Pyhältö och Soini (2010) tidigare tagit upp 

är hur pedagogen ser på samverkan med vårdnadshavare och hur det kan ses 

som en tillgång i deras arbete. 

 

I fritidshem 1, integreras vårdnadshavarna i fritidsverksamhetens arbete och 

får också ta del av fritidshemsverksamhetens veckoplanering. Detta görs 

genom att pedagogerna skickar hem fritidshemmets planering till 

vårdnadshavarna. I fritidshemsplaneringen finns även målen uppsatta som 

fritidshemmet har med verksamheten, vad de vill med sin verksamhet osv. 

Detta kan kopplas till Pietarinen, Pyhältö och Soinis (2010) studie. När 

pedagogen ser vårdnadshavarens åsikter och engagemang som en resurs i 

förhållande till hur deras barn uppfyller de mål som finns i 

skolan/fritidshemmet, finns det en större chans till en fungerande samverkan 

med hemmet. Ser eleverna att det finns ett tydligt samarbete mellan hemmet 

och skolan så kanske detta kan göra eleverna trygga i att veta att om det skulle 

uppstå svårigheter, utmaningar eller konflikter i deras närhet så finns skolan 

och hemmet där i samexistens för att kunna hjälpa och stötta eleverna. 

 

På fritidshem 2 förklarar både pedagogerna och ansvarig rektor att samverkan 

med hemmet i dagsläget inte är så brett och utarbetat som det kanske skulle 

kunna vara. Det Robinson och Fraser (2013) gjorde i sin undersökning var att 

göra en anpassad enkät för både eleverna och deras vårdnadshavare om hur 

eleven trivdes i sin skolmiljö och hur vårdnadshavare upplevde 

skolverksamheten. Detta kan liknas vid den kvalitetsundersökning som 

skolorna genomför varje år, som utförs via trivselenkäter som skickas ut till 

vårdnadshavarna där frågor ställs om hur deras barn uppfattar 

fritidshemsverksamheten, hur de trivs osv. Det som kom fram i vår studie var 

att på fritidshem 2, där hade ledningen tagit beslut som att ändra 

tillvägagångssättet. De hade enats om att inte skicka ut trivselenkäterna till 

vårdnadshavare för att de ansåg att svarsfrekvensen tidigare år har varit så låg, 

därför ville de se om det blev någon skillnad. Fokus lades istället på att göra 

enkätundersökningen med eleverna direkt på plats (i fritidshemmet), detta 

genomfördes av skolans kurator. Detta kan också ligga till grund för att 

fritidshem 2 och dess samverkan med hemmet i dagsläget inte är så utarbetad 

som pedagogerna skulle vilja. Hade vårdnadshavarna integrerats i denna 

undersökning så hade kanske samarbetet med hemmet sett annorlunda ut.  

 

Anledning till ett inte så utarbetat samarbetet med vårdnadshavarna kan bland 

annat vara på grund av bristen på olika kommunikationssätt, inte bara 

förbindelsen i sig utan den språkliga barriären också. På fritidshem 2 är ett 

stort antal elever och vårdnadshavare personer av utländsk härkomst. Detta 
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förmedlar pedagogerna som ett hinder i deras samarbete med 

vårdnadshavarna. Nielsen (2006) benämner vikten av skolans sociala samvaro 

och att skolan måste förmedla tydligt för hemmet hur normerna ser ut på 

skolan. Detta för att inte problem i samverkan med vårdnadshavaren ska 

uppstå. Det som kanske händer i det här fallet med fritidshem 2 är att bristen 

på olika kommunikationsmöjligheter vad det gäller språk gör så att samverkan 

inte fungerar bra. I och med att Nielsen (2006) pratar om tydlighet, kan vi se att 

på fritidshem 2 finns det inte ett tydligt arbetssätt för hur de bemöter dessa 

vårdnadshavare för att stärka samverkan mellan hemmet och skolan. De skulle 

t.ex. behöva mer språkliga hjälpmedel för att nå ut med sin information. 

 

Hilppö m.fl. (2014) framhäver vikten av att elever behöver uppleva goda 

interaktioner, inte bara med andra elever i verksamheten utan också med 

ansvariga pedagoger. Goda relationer är en faktor som är av betydelse för att 

skapa en trygg och trivsam miljö. Fritidshem 1 arbetar aktivt för att eleverna 

ska bli mer självständiga i sina aktiviteter och interaktioner men samtidigt 

stödja och vägleda dem på vägen. Att skapa ett klimat där pedagogerna 

öppnar upp för kommunikation med eleverna och litar på deras omdöme kan 

vara till grund för att skapa trygga elever i en miljö där pedagogerna arbetar 

utefter förtroende för eleverna. Att låta eleven växa i sig själv och få 

möjligheten att ta egna beslut menar är avgörande för att. 

 

Detta aktiva ställningstagande kan verka för en god relation mellan elev och 

pedagog. I och med detta arbete så visar pedagogerna att de har ett förtroende 

för eleven men visar ändå sin närvaro i gruppen som ett stöd och vägledning 

ifall att detta skulle behövas. Jensen och Juul (2003) påvisar om den vuxnes 

ansvar för att skapa en god relation mellan dem själva och eleverna och att det 

är pedagogens uppgift att stärka denna och är de som bär ansvaret om detta 

inte uppfylls. Vad det gäller pedagogerna på fritidshem 1 och deras arbete 

med aktivitetstavlan finns ett tydligt mål om att arbeta med elevernas 

självuppfyllelse i form av eget ansvar.  

 

Som några avslutande ord av vår analys vill vi klargöra att de båda skolorna 

förmedlar en känsla av engagemang för sina individuella verksamheter och att 

det vi har fått fram är endast en bråkdel av de båda fritidshemmen, deras 

verksamhet, hur pedagogerna jobbar och deras visioner med verksamheten. 
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5.1 Slutdiskussion  
Här redovisas våra egna tankar om arbetets gång. 

 

Det svåra med en studie av detta slag tyckte vi var upplägget, om hur vi skulle 

gå tillväga för att uppnå det bestämda syftet. Vi hade en tanke om att skriva ett 

arbete där vi skulle fokusera på mobbning och hur detta kan förebyggas. När 

vi sedan samtalade med vår handledare breddades vår syn på arbetet och vi 

bytte istället ut mobbning mot relationer. För att finna hur pedagoger arbetar 

med relationer på fritidshem valde vi först att göra en enkätundersökning där 

vi tittade på hur barnen och deras vårdnadshavare såg på trivsel och 

samhörighet på fritidshemmet. Svaren uteblev och därför valde vi bort denna 

undersökning, då detta skulle göra undersökningen och vårt resultat 

otillförlitlig. Vi valde därför att gå via Skolinspektionen för att söka skolor i 

vårt närområde, och detta via 4 kategorier som benämns i Urvalet.  

 

När vi hade fått fram skolorna/fritidshemmen vi ville fokusera oss på började 

vi att skriva ner intervjufrågor med utgångspunkt ur enkätfrågorna som vi 

tidigare hade arbetat fram. Det svåra med vårt metodval var inte 

intervjufrågorna i sig, utan det var vilka individer på respektive fritidshem 

som skulle intervjuas, då snöbollsurvalet gjorde att vi inte kunde förutse vilka 

som skulle tilldelas oss, utan att vi med hjälp av första informant fick förslag 

om nästa lämpliga informant.   

 

Intervjuerna har gett oss endast en inblick i de båda verksamheterna. Men vad 

vi har lärt oss angående hur pedagogerna skapar trivsel och samhörighet i sina 

individuella verksamheter är: 

 

 Att tydlighet om regler skapar ordning och struktur i elevernas vardag 

och på det viset kan ett lugn skapas i barngruppen.  

 Att vara konsekvent om hur skolans sociala samliv ska fungerar är 

också viktigt för att förmedla skolans samlade syn, inte bara ifrån 

pedagogernas sida, utan också ifrån skolledningen. 

 Att arbeta med detta och förmedla det till vårdnadshavare på ett tydligt 

sätt är också viktigt för att få en fungerande samverkan med 

vårdnadshavarna.  

 

Arbetar pedagogerna tillsammans med skolans ledning för att förbättra 

samverkan med hemmet så finns det ytterligare en möjlighet för att få 

barnen/eleverna att trivas och känna sig trygga, att de vet att hemmet och 

skolan samverkar och att det finns ett gott klimat även däremellan. 

Gruppdynamiken är också viktig för att eleverna ska trivas och må bra och för 

att känna samhörighet. Om pedagogerna arbetar med gruppens 

sammanhållning så skapas ett varmare klimat, detta kan göras t.ex. via 

samarbetsövningar eller andra gruppaktiviteter.  

 



  

 

29 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

- Skillnader mellan en större stad gentemot en mindre stad om hur man 

skapar trivsel och samhörighet i pedagogisk verksamhet. 

- Ur ett genusperspektiv: kan man se att pedagogerna är mer angelägna 

att se till att det finns goda relationer bland ett visst kön? 

- Många invandrare gentemot få invandare. 

- Skillnader i arbetet beroende på om pedagogerna är yngre eller äldre. 

- Pedagoger som har fokus på fritidshemmet eller pedagoger som har 

hela dagen och då kanske fyller ut sin arbetstid i fritidshemmet. 
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

 

Information om intervjun 

Vi är två studenter som läser sista termin till Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem på Mittuniversitet och denna intervju är en 

del i vårt självständiga arbete. De svar som framkommer i intervjun 

kommer att behandlas med sekretess. 

Intervjun kommer att spelas in och svaren kommer att transkriberas för 

att underlätta vårt arbete, även detta behandlas med sekretess.  

 

 

1. Hur länge har du arbetat på skolan? 

 

2. Du kan väl berätta lite om skolan? (Vad är för typ av skola, hur 

många elever, finns barn med någon form av utländskhärkomst). 

 

3. Hur trivs du på din arbetsplats? 

 

4. Tycker du att det är ett bra arbetsklimat? 

 

5. Hur ser era ordningsregler ut? 

 

6. Hur arbetar ni (aktivt) för att få eleverna att trivas på er skola? 

 

7. Har ni tema/kompis/aktivitetsdagar på skolan? 

 

8. Har ni någon föräldrasamverkan? 

 

9. Hur ser ert samarbete ut med föräldrarna? 

 

10. Har ni något elevhälsoteam? 

- Om ni har det hur fungerar det? 

 

 


