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Abstract 
 
Dahl, Marianne (2014). Fritidspedagogers handlingsrepertoar. Pedagogiskt arbete med barns 
olika relationer. (Leisure-time pedagogues` action repertoire. Pedagogical work with children's 
relationships in leisure-time centres). Written in Swedish with a summary in English.  
 
This thesis aims to make a contribution to our current understanding regarding leisure-time 
pedagogues’ work with children’s relationships. Here focus is placed on the collective action 
repertoire as expressed by two different groups of leisure-time pedagogues. The research 
questions addressed are:   

How do leisure-time pedagogues work with children’s relationships and how do they 
view such relationships? What communities do they identify? What qualities in children’s 
relationships do they regard as desirable?  

 The theoretical framework of this study is based on Wenger’s (1998) social theory 
regarding learning in communities of practice, as well as Gergen’s theory of relationships as 
an inevitable part of human existence. Consequently, within this thesis relationships are 
viewed as mainly negotiated and are therefore dynamic in character. The methodological 
approach is ethnographic, focusing on leisure-time pedagogues’ work with and talk about 
children’s relationships. The study is based on data derived from eight leisure-time 
pedagogues divided into two different work teams of four pedagogues, covering two 
different leisure-time centres and involving 60 children of 6-11 years of age.   

Final analysis is based on concepts derived from both Wenger’s and Gergen’s theories, 
for example; action repertoire, relational qualities, communities of practice and shared 
interests. Results suggest that the communities of practice and the alliances that 
pedagogues identify are often gender-related and built on common interests. The 
pedagogues’ action repertoire illustrates a desire to facilitate encounters between children 
and promote harmonious relationships. Leisure-time pedagogues support relationships 
characterized by consensus, respect, confidence and adaptation to rules, whereas those 
marked by conflict, disharmony, breaking rules or aggressions are counteracted. Various 
notions emerge in pedagogues’ action repertoire based on normative thinking, where 
different relational competences are ascribed to children. Some children are described as 
relationally competent while other children, who do not adapt themselves in a desirable 
manner, are described as having difficulties adjusting their relational competence. The 
results also reveal a lack of guidelines for handling the variety of differences in children’s 
relationships and display the lack of a common professional language for verbalizing 
children’s relational work.  
  
Keywords: Action repertoire, leisure-time pedagogue, leisure-time center, relational 
qualities, belonging and participation in communities of practice. 
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1 

Förord 
En doktorandtid kan ses som en bildningsresa kantad av aha upplevelser, 
kurser, seminarier, konferenser, skrivarinternat och glada skatt. Vägen för en 
doktorand består också av grindar som ska öppnas, byråkrati, kritiska 
kommentarer som hmm, nya versioner av text och en väntan på att grinden 
kan stängas för att kunna gå vidare. Nu ska jag gå vidare! 

Ett särskilt tack vill jag rikta till professor Eva Johansson som har varit min 
huvudhandledare sedan början av min doktorandtid. Med din skarpa blick har 
du gjort mig uppmärksam på begreppens villovägar. Det är tack vare dig och 
din envishet jag kan sätta punkt i min avhandling och det är med stor omtanke 
jag vill tacka dig. Anette Emilson har varit min biträdande handledare. Du har 
en outtröttlig skärpa som ibland kan göra mig matt men också har lett till 
glada skratt. Din dörr har ofta varit öppen för att byta några snabba ord på väg 
till mitt rum längre bort i korridoren. Tack för ditt engagemang. Ingeborg 
Moqvist Lindberg kom in senare i mitt avhandlingsarbete. Jag vill tacka dig 
för dina skarpa kommentarer som har fått mig att lyfta blicken och komma på 
nya tankar. Tillsammans har ni kompletterat varandra. Vid mitt slut- 
seminarium tillfördes nya och betydelsefulla infallsvinklar på mitt arbete av 
professor Sven Persson. Tack för dessa! 

Jag vill också rikta ett tack till er pedagoger som gav mig tillträde till era 
arbetsplatser. Ni var väldigt öppna för att delge mig av era erfarenheter för att 
jag skulle få en inblick i hur ert arbete gick till. För mig var det värdefullt att få 
ställa alla de där frågorna som jag tror att ni upplevde som lite tröttsamma 
ibland. Min förhoppning är att jag kan ge er något tillbaka. 

 Doktorandkollegor och övriga kollegor samt forskningsmiljön BBK (Barn 
och BarndomsKollegiet) och KOLA (KOllegiet för Lärares arbete) på 
Linnéuniversitetet har också varit en viktig del under min doktorandtid.  
Känslan av tillhörighet och sammanhang har varit viktiga för att bli klar med 
avhandlingsprojektet, inte minst i form av en afterwork med utsikt över torget 
eller havet, med trevliga kollegor där allehanda samtalsämnen vänds ut och in. 

Selma, nästan fyra år, har flera gånger ställt frågan om vilken färg det är på 
min bok som jag håller på att skriva. Jag har berättat att den är vit och gul. 
Hon har också undrat vilken bild bokens framsida ska ha. För bokens 
illustration vill jag tacka Bodil Göransson.  

Avhandlingens innehåll riktas till de pedagoger som arbetar med Selma 
och hennes kamrater som har börjat sin institutionella resa och befinner sig i 
ett nätverk av relationer på förskolan, senare i förskoleklassen, på 
fritidshemmet och i skolan. Det sociala livet är ett projekt som varar livet ut 
och min förhoppning är att denna avhandling kan ge ett bidrag till fältet och 
väcka frågor om innebörden av arbetet med barns olika relationer. Barn har 
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2 

rätt att få möta pedagoger som kan stödja dem i att hantera olika kvaliteter i 
relationer för att växa som individer.  

Avslutningsvis vill jag också tacka min närmaste familj. Tack vare er finns 
det flera dimensioner i livet än ett avhandlingsprojekt.  

 
Kalmar den 1 oktober, 2014, Marianne Dahl 
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5 

DEL I BAKGRUND 

Kapitel 1 Inledning 
I föreliggande studie riktas intresset mot fritidspedagogers handlingsrepertoar 
gällande deras arbete med barns relationer på fritidshem. En handlings- 
repertoar ska här förstås som relationellt konstruerad bestående av såväl 
handlingar som reflektioner över handlingar. Därmed är handlings- 
repertoaren kollektiv till sin karaktär och det som står i fokus i denna studie är 
således den repertoar av både handling och reflektion som fritidspedagoger 
förfogar över när det gäller arbetet med barns relationer. 

Att arbeta med barns relationer är något som angår samtliga lärar- 
kategorier oavsett skolform, och när lärare tillfrågas vad det är i yrket som 
håller dem kvar är det oftast just de relationella aspekterna som framhålls som 
avgörande (Colnerud & Granström, 2002; Gannerud, 2003). Begreppet 
relation är dock komplext och behöver därför i någon mån klargöras redan 
inledningsvis. I denna studie förstås mänskliga relationer som sociala till sin 
natur. En utgångspunkt är att vi som människor är i relationer vilket också 
betyder att dessa är omöjliga att stiga ur (Gergen, 2009). Relationer ses som 
förbindelser mellan individer vilka bygger på tidigare erfarenheter och 
upplevelser av samspel. Därför existerar inte relationer i ett tomrum utan 
snarare i komplexa sammanhang där människor och sociala strukturer ingår 
(Nilsson, 2007). Relationer rymmer både inkludering och exkludering, makt 
och positionering, aspekter som kan betraktas som centrala för lärande och 
utveckling. Att vara i relationer är därför en existentiell fråga som handlar om 
tillhörighet och att känna sig trygg i ett sammanhang (Bliding, 2004; Dahl, 
2011; Hägglund, 2007). 

Det finns flera skäl till varför jag har valt att göra denna studie. Ett sådant 
skäl är grundat i min tidigare licentiatavhandling om barns sociala liv på 
fritidshemmet, sett ur barnens eget perspektiv (Dahl, 2011). I fokus för den 
analysen stod praktikgemenskaper som social konstruktion, liksom barns 
alliansskapande inom och mellan dessa praktikgemenskaper. Det som bland 
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Ytterligare ett skäl till att i denna studie vända blicken mot de 
professionellas arbete kan kopplas till det samhälleliga uppdrag som 
fritidspedagoger har att förhålla sig till. En huvudsaklig uppgift är att arbeta 
med barns lärande och utveckling, ett arbete som bygger på samspel mellan 
individer. Fritidspedagoger ska enligt Kvalitet i fritidshem. Allmänna råd och 
kommentarer (Skolverket, 2007, 2014) skapa miljöer i fritidshem, som erbjuder 
barn en meningsfull fritid och ger stöd för barns sociala utveckling samt 
möjlighet att känna samhörighet och solidaritet med andra. Därutöver ska 
fritidshemmet komplettera skolan och ge barn den omsorg, som de behöver 
under den tid föräldrar arbetar (Skolverket, 2007). Ett övergripande mål i 
Skollagen (SFS 2010:800) är att fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap. Det åligger således pedagoger att arbeta med barns 
olika relationer. Trots denna betoning på att i pedagogisk praktik arbeta med 
relationer, är detta lite studerat i fritidshemmets kontext, vilket motiverar 
denna studie. 

Ett annat skäl har att göra med förändrade yrkesvillkor. Pedagogers 
handlingsutrymme för arbete med barns olika relationer förefaller ha minskat, 
vilket kan ha att göra med att antalet barn i fritidshemmets verksamhet har 
ökat under senare år samtidigt som personaltätheten har sjunkit. Enligt 
Skolinspektionens granskning av 77 fritidshem framgår att fritidspedagogers 
relationer till barnen tenderar att bli allt mer ytliga och flyktiga 
(Skolinspektionen, 2010:3; se även Falkner & Ludvigsson, 2012). Samtidigt 
talar Mats Trondman (u.å. opublicerat manus) om en ny relationsgrammatik i 
utbildningssammanhang som går ut på att det idag finns en närhet mellan 
vuxen och barn, till skillnad från till exempel på 1950- och 1960-talen, då 
relationerna snarare karaktäriserades av avstånd och hierarki. Trondman 
framhåller att det har skett en förskjutning från relationer, som präglades av 
åtskillnad, till relationer, som präglas av gränsöverskridande. Trots att 
auktoritetsordningen idag verkar vara mer gränsöverskridande och avståndet 
mellan barn och vuxna är mindre, förefaller fritidspedagoger att komma allt 
längre ifrån barnen på grund av att barnantalet ökar på fritidshemmet. Genom 
att studera fritidspedagogers handlingsrepertoar ges det möjlighet att få syn på 
rådande auktoritetsordning och hur den visar sig i arbetet med barns 
relationer. 

I denna studie är således avsikten att sätta fokus på fritidspedagogernas 
arbete med barns relationer för att på så vis kunna bidra med kunskap om såväl 
fritidspedagogers handlingsrepertoar och yrkeskunnande som fördjupad 
kunskap om barns sociala liv på fritidshemmet. 

6 

annat framkom var att barns villkor för tillträde till, och deltagande i, de 
praktikgemenskaper och allianser som förekom på fritidshemmet var väldigt 
olika (Dahl, 2011). Ett sådant villkor var till exempel position i förhållande till 
popularitet eller kön, ett annat var graden av öppenhet, det vill säga vissa 
gemenskaper framstod som mer öppna för barns tillträde, medan andra 
gemenskaper föreföll vara mer slutna och därför också svåra för oinvigda att få 
tillträde till. Det visade sig också att en del barn varken sökte eller fick tillträde 
till en praktikgemenskap medan andra barn hade tillgång till flera och rörde 
sig mellan dessa. Resultatet väckte frågor om hur pedagoger möter, förstår och 
arbetar med de strategier, som barn både väljer och undviker, för att förhandla 
och omförhandla relationer i sin omgivning. Sådan kunskap kan betraktas som 
central i fritidspedagogers arbete för att kunna stödja barns olika relationer, 
men också för att kunna organisera grupper liksom planera verksamheten så 
att den kan medverka till en meningsfull fritid för alla barn. 
Licentiatavhandlingen har därmed bidragit till att jag i föreliggande studie 
avser att gå vidare och nu försöka fördjupa, men också bredda, kunskapen om 
barns sociala liv på fritidshemmet genom att här analysera barns relationer ur 
ett annat perspektiv, nämligen de professionellas. 

Ett annat skäl till varför fritidspedagogers handlingsrepertoar beträffande 
arbetet med barns relationer står i fokus för denna studie ligger i det 
uppenbara att barns vardagstillvaro i fritidshemmet är fyllt av pågående arbete 
med just relationer. Dessa inbördes relationer kan ses som det mest 
betydelsefulla i barns vardagsliv (Kampmann, 2008). Tidigare studier visar att 
barn är medvetna om att det sociala samspelet kan vara ömtåligt, och att det 
har inslag av både inneslutning och uteslutning (Bliding, 2004; Dahl, 2011). 
Tidigare hållfast vänskap kan ibland plötsligt upphöra. Att emellanåt vara 
bortvald behöver dock inte betyda att ett barn är helt utestängt från 
gemenskap. I min licentiatavhandling blev det även tydligt hur barn etablerar 
social kontakt med ett begränsat antal barn, mellan fyra och sju barn. Detta 
stärker tidigare forskning där exempelvis William1 Corsaro (2005) menar att 
barn väljer att leka i mindre grupper, för att trygga den egna 
grupptillhörigheten och minska risken för att bli avvisade från andras lekar. 
Solveig Hägglund (2007) skriver att barns upplevelse av ”det sociala projektet” 
innebär ”… att ha en vän, att höra till och att vara med, som centralt i vardags- 
tillvaron i förskola och skola” (s. 97). Känslan av att ha vänner och känna 
gemenskap är existentiell och bidrar till att det sociala livet får en mening 
(Johansson, 2007). Med tanke på denna existentiella karaktär finns det 
anledning att titta närmare på hur pedagogerna arbetar med och reflekterar 
över barns relationer.  

                                                        
1 Varje författare presenteras första gången med förnamn. 
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Kapitel 2 Fritidshemmet - en plats för relationer 
Detta kapitel och kapitel 3 är relaterade och placerar studien i ett samhälle, i 
en utbildningskontext och ett forskningssammanhang. Syftet med detta 
kapitel är att placera in avhandlingen i ett kontextuellt sammanhang och ge en 
samhällelig bild av hur barns sociala utveckling och sociala kunskap har 
förståtts och förändrats över tid. En annan avsikt med att ge en historisk 
återblick är att spegla hur verksamhetens innehåll och arbete med relationer 
har utvecklats. En ytterligare avsikt är att presentera den position 
fritidshemmet har i utbildningssystemet idag i relation till barndom och en 
alltmer individualiserad kunskapseffektiv skola. 

Fritidshemmets föregångare 
Historiskt sett kan arbetsstugan ses som en föregångare till fritidshemmet, 
även om den skiljer sig markant från den verksamhet som därefter utvecklade 
omsorg om barns fritid. Arbetsstugor inrättades i de större städerna i början av 
industrialismen (Henschen, 1979). Fattiga barn behövde tillsyn, då det ansågs 
att de utgjorde ett samhälleligt problem genom skolk och ofog på gatorna. 
Med utgångspunkt i liberal filantropi, som verkade för social ordning och 
kontroll, var omhändertagandet centralt, för att fattiga barn inte skulle hamna 
utanför samhället och också för att få bort allmän oordning från gatorna 
(Rohlin, 2001). Pedagogiken var auktoritär och syftade till underordning och 
disciplinering (Florin, 2000; Rohlin, 2001). Barnen skulle lära sig 
anständighet och arbetsduglighet (Henschen, 1979). Med denna så kallade 
arbetstanke (Rohlin, 2001) avsågs att fostra barnen till pålitliga och arbets- 
samma samhällsmedborgare. 

Arbetsstugorna kom efterhand under 1930- och 1940-talen att ersättas av 
eftermiddagshem efter Alva Myrdals idéer. Myrdal framhöll behovet av ett 
uppfostringsprogram och en god pedagogisk utbildning vilket inspirerade det 
fortsatta arbetet i en utvecklingspsykologisk riktning. Verksamhetens nya 
riktning tog även utgångspunkt i rekreationstanken (Rohlin, 2001). Barnen 
skulle erbjudas avkoppling och möjligheter att utöva fritidsintressen, men 
också ges tid för läxläsning. Fortfarande dominerades fostran av en tonvikt 
mot disciplinering (Johansson, 1985). 

Verksamheten för skolbarn sågs nu som en förlängning av förskolan och 
efterhand anställdes förskollärare inom verksamheten. Så småningom (från 
1965) ersattes förskollärarna av utbildade fritidspedagoger. Socialstyrelsen, var 
tillsyningsmyndighet och arbetade för att barnen under pedagogisk ledning 
skulle få utlopp för kreativitet genom fritt skapande. Enligt Maria Ursberg 
(1996) kunde därmed en värdeideologisk förskjutning noteras, nämligen att 
fritidshemmet var till för barnens skull. Arbetet kunde nu inriktas mot barns 
sociala utveckling och därmed också deras eget relationsarbete genom 
stödjande insatser. 
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Syfte 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om fritidspedagogers arbete med 
barns relationer, med fokus på den kollektiva handlingsrepertoar som kommer 
till uttryck i två arbetslag. Följande forskningsfrågor fokuseras: 
 
•  Hur arbetar fritidspedagoger med barns relationer? 

  
•  Hur ser fritidspedagoger på barns relationer? 
 

•  Vilka gemenskaper identifierar fritidspedagoger? 
 
•  Vilka kvaliteter i barns relationer ser fritidspedagoger som 

eftersträvansvärda? 

Studiens disposition 
Del 1 Bakgrund inleds med en övergripande introduktion till problemområdet 
samt syfte och preciserade frågeställningar. Närmast följer kortfattat en 
historisk återblick som rör arbete med barns relationer i fritidshemmets 
kontext och barn och barndom i en ny tid i förhållande till sociala och 
kunskapsmässiga villkor. Översikten placerar studien i ett samhälle, i en 
utbildningskontext och ett forskningssammanhang. Presentationen av Tidigare 
forskning sorterar under tre teman: lärares relationella praktiker, pedagogers 
förhållningssätt till barn i fritidshem och förskola samt barns interaktion med 
kamrater. Del II Teori och metod inleds med en redogörelse för avhandlingens 
grundläggande antaganden beträffande relationer och relationsarbete i en 
institutionell kontext. Dessa antaganden vilar på delar av Etienne Wengers 
(1998) teori om praktikgemenskaper och Kenneth Gergens teori om 
relationer. Därefter följer Metodologiska överväganden och en beskrivning av 
fältarbetet, analysen, etiska överväganden samt studiens trovärdighet. I 
avhandlingens Del III, Resultat, presenteras resultatet i fyra kapitel. Det första 
kapitlet benämns vid Arbetet med barns relationer. I efterföljande kapitel 
redovisas Praktikgemenskaper och allianser i fritidshemmet. Det tredje kapitlet 
innehåller Fritidspedagogers syn på barns relationsarbete. Efter de tre 
resultatkapitlen följer en sammanfattande kommentar och analys. Del IV i 
avhandlingen består av en Diskussion som inledningsvis presenterar en kort 
sammanfattning av studiens resultat. Härefter introduceras tre dilemman som 
framträtt i analys av data. Därefter diskuteras studiens resultat i relation till 
tidigare forskning och nya frågor. Avslutningsvis följer Studiens värde och 
kritiska reflektioner samt förslag till fortsatt forskning. 
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•  Hur ser fritidspedagoger på barns relationer? 
 

•  Vilka gemenskaper identifierar fritidspedagoger? 
 
•  Vilka kvaliteter i barns relationer ser fritidspedagoger som 

eftersträvansvärda? 

Studiens disposition 
Del 1 Bakgrund inleds med en övergripande introduktion till problemområdet 
samt syfte och preciserade frågeställningar. Närmast följer kortfattat en 
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framträtt i analys av data. Därefter diskuteras studiens resultat i relation till 
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utredningarna betonades att arbetet med barnen skulle vara gruppinriktat. Det 
framhölls som centralt, att åstadkomma gemenskap och ”vi-känsla” och verka 
för att gruppgemenskap utvecklades. Pedagogiskt program (1988) lyfte fram 
barns rätt till en trygg och innehållsrik fritid med betoning på omsorg. Barnen 
skulle erbjudas en god uppväxtmiljö, där de kunde tillägna sig normer och 
värden, som medverkade till att de skulle fungera som individer i samhället. 
Barn skulle stimuleras i sin utveckling genom en pedagogiskt utformad 
verksamhet och genom nära och varaktiga relationer med pedagoger. 
Kamrater framhävdes som en viktig drivkraft till att delta i organiserade 
aktiviteter, där även kamratgruppen skulle ges stort utrymme för egna 
aktiviteter utan pedagoger. Dock betonades också att pedagoger hade ett 
ansvar att verka för att jämlikhet och solidaritet utvecklades, både inom och 
mellan kamratgrupper. 

Mot slutet av 1970- och under 1980-talet fick fritidshemmet en ny 
utformning, som byggde på en idé om en samlad skoldag. Genom en samlad 
skoldag antogs att alla barn skulle gynnas oavsett om de hade fritidshemsplats 
eller inte. Skola och fritidshem arbetade med samma barn och uppdraget att 
arbeta med social utveckling och kunskap/lärande borde samordnas, enligt 
Fritidshemskommitténs betänkande (SOU 1985:12). I betänkandet diskuterades 
barns utveckling från ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Fritidshems- 
kommittén betonade att det är genom relationer med andra barn och pedagoger 
som barnet accepterar och förstår sin omvärld. Vidare framhölls att 
fritidshemsmiljöer, som består av olika nätverk av relationer, kan innebära 
olika utvecklingsmöjligheter ”… beroende på de roller, relationer och 
aktiviteter som utvecklas” (SOU 1985:12, s. 34). En samverkan mellan barns 
närmiljöer skulle gynna barns utveckling och de olika verksamheterna borde 
komplettera varandra. Fritidspedagogers arbete beskrevs utifrån målen att 
stödja, utveckla och fostra samt att ge barn kunskapsmöjligheter, för att 
emotionellt och socialt kunna fungera som individ och gruppmedlem i 
närsamhället och i samhället i stort (1985:12, s. 53). 

Under en period i början av 1990-talet flyttade de flesta fritidshem in i 
skolans lokaler och samverkan med skolan utvecklades som en ny arbetsform. I 
nästa betänkande om fritidshemmet Skola-skolbarnomsorg, en helhet (SOU 
1991:54) var uppdraget för kommunerna att stimulera och påskynda en samlad 
verksamhet för skola och skolbarnomsorg. Det framhölls att interaktionistisk 
utvecklingsteori, där olika delar av barns utveckling sågs som sammanflätade 
och bildade en helhet, hade vunnit gehör i skola och skolbarnomsorg. De 
sociala aspekterna i barns utveckling lyftes fram som centrala i den åldersgrupp 
som berördes av skolbarnomsorg. 

Malin Rohlin (2001) väckte frågan vad som skiljer skolans fostrande 
funktion från fritidshemmets. Intentionen från båda verksamheterna innebar 
att fostra och stödja barn i deras utveckling till samhällsmedborgare. Å ena 
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Sammanfattningsvis visar ovanstående att synen på arbetet med skolbarnens 
fostran och sociala liv har förändras över tid. Initialt i arbetsstugan var arbete 
och disciplinering av barnet i fokus för att senare betona barnets utveckling, 
skolning och rekreation. Tankar om barns rekreation och sociala liv blir mer 
synliga under 1960-talet. I nästa avsnitt belyses mer ingående hur 
policydokumenten under åren som följde alltmer framhåller barns relationer 
som en del av barns liv och det pedagogiska uppdraget. 

Idén om att social utveckling leder till kunskap och lärande 
I slutet av 1960-talet tillsattes flera statliga utredningar som kom att få 
betydelse för fritidshemmet. Sammantaget byggde Barnstugeutredningen, Barns 
fritid Fritidsverksamhet för 7-12 åringar och SIA (Barnstugeutredningen, 1968, 
SOU 1974:42, SOU 1974:53) på en samsyn på barns och ungas sociala 
utveckling, lärande och kunskap. En helhetssyn på barns och ungas utveckling 
förordades. Tanken var att elevers sociala och känslomässiga behov hör 
samman med den intellektuella utvecklingen. Barnet sågs som en aktiv 
kunskapssökare. Den pedagogik som förespråkades skulle vara dialogisk. 
Mötet mellan pedagog och barn skulle utgå från en ömsesidig respekt. 

I Barns fritid. Fritidsverksamhet för 7-12 åringar (SOU 1974:42) riktades 
fokus mot barns nya och skilda uppväxtvillkor i bland annat storstädernas 
miljonprogram. Det förordades socialpolitiska insatser, för att skapa en trygg 
miljö, som kunde erbjuda en fritidshemsplats för barn i de yngre skolåren, när 
föräldrarna arbetade. På samma gång framhölls vikten av stimulerande 
kulturupplevelser, förenings- och fritidsaktiviteter samt kamratkontakter. Nu 
betonades kamratgruppen gruppen som en viktig faktor för social fostran. 
Argumenten byggde på tanken att kamratgruppen påverkar barnets självkänsla 
och stimulerar barnet till nya intressen och ny kunskap (SOU 1974:42, s. 66). 
Tilltron till barns förmåga att på egen hand skapa mening i tillvaron var stor. 
Frågor riktades mot att vuxenvärlden ibland begränsar barns möjligheter till 
utveckling genom att tillrättalägga deras tillvaro. På samma gång framhölls att 
samspelet mellan pedagog och barn är betydelsefullt för barns utveckling. 
Dialogen betonades som central. Det poängterades att pedagoger hade en 
viktig funktion som förebilder, normgivare och stimulansgivare. En 
dialogpedagogisk fritidshemsmiljö skulle innehålla gemensamma tillfällen till 
upplevelser som skapade glädje och en känsla av frihet. Samtidigt skulle den 
utveckla barnens sociala förmåga och ge möjlighet till lärande. Spontana 
gruppbildningar borde mötas med respekt från pedagoger. Det underströks 
även att pedagoger skulle uppmärksamma de barn som kunde riskera att 
hamna utanför gruppsamvaron och ge dem stöd (SOU 1974:42). 

Fritidshemmet byggdes ut under senare delen av 1970-talet och ett 
pedagogiskt program (1985) för fritidshemmet skapades och sågs som en 
vägledning för verksamheten. I linje med de tidigare nämnda statliga 
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understryks samspel mellan pedagog och barn och pedagogens roll som 
förebild, norm- och stimulansgivare. Ett arbete med barns relationer blir från 
och med början på 1970-talet och framåt en allt tydligare del av 
yrkesuppdraget. Samtidigt har fritidspedagogens uppdrag förändrats och 
förskjutits mot ett närmande till skolan. Såväl utbildningstillhörighet, lokaler 
och ansvar för barnen delas nu med skolan. På samma gång markeras 
fritidspedagogens uppdrag att arbeta med barns relationer. I nästa avsnitt 
diskuteras fritidshemmets plats i förhållande till skolan i dagens samhälle och 
den betydelse detta kan få för arbete med barns relationer. 

Fritidshemmet i korsdraget mellan den kunskapseffektiva och den 
socialt orienterade skolan 
I tidigare avsnitt om fritidshemmets framväxt har barns sociala utveckling varit 
en röd tråd både genom SOU-rapporter och i forskning om yrket. Social 
utveckling i relation till lärande och kunskap har också behandlats. Samhällets 
värdeideologi har varierat över tid, vilket inverkar på vilka föreställningar om 
barn som är rådande under en viss tidsperiod. Fritidspedagogens uppdrag har 
också som redan framhållits förskjutits mot ett närmande till skolan. 

Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) använder två typologier, för att 
beskriva utbildningssystemet idag. Författarna skriver om den kunskaps- 
effektiva och den socialt orienterade skolan. Även om Aspelin och Persson 
skriver om skolan, kan resonemanget åtminstone delvis relateras till 
fritidshemmet. Enligt författarna har den socialt orienterade skolan en lång 
tradition i det svenska utbildningssystemet. Sociala och personliga 
kompetenser har lyfts fram i tankar om en demokratisk fostran. 
Utredningarna, som följde i spåren av Barnstugeutredningen (t.ex. SOU 
1974:42; SOU 1974:53), förordade en helhetssyn på barns utveckling och 
lärande och en vision om att förskola, skola och fritidshem skulle utgöra en 
helhet. Denna utveckling blev också en början till ett decentraliserat och 
målstyrt utbildningssystem (Aspelin & Persson, 2011). Synsättet lyfter fram 
relationers betydelse både mellan lärare och elev och elever sinsemellan. Idag 
förväntas lärare arbeta med elevers olika relationer, vilket kräver kompetens 
utöver den i undervisningsämnet. Enligt författarna innefattar den socialt 
orienterade skolan värden som ”… likvärdighet, demokrati och betoning av 
sociala relationers betydelse” (2011, s. 39). Den socialt orienterade skolan 
verkar befinna sig nära fritidshemmets ideal, som betonar social utveckling och 
lärande i samklang med en helhetssyn på barnet. Dock framhåller Aspelin och 
Persson (2011) att den socialt orienterade skolan kan vara problematisk. Det 
finns en risk, för att ett utvidgat socialt uppdrag kan ta över föräldrars ansvar 
för fostran, något som samtliga lärargrupper ibland ger uttryck för. Ett 
exempel är den egenskapsreducering där individen får stå till ansvar för sina 
misslyckanden som beskrivs av Trondman, (2009). 
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sidan betraktades barngruppen i sig som en metod för fostran på 
fritidshemmet. Å andra sidan kunde fritidshemmets verksamhet erbjuda 
många möjligheter till att befästa kunskaper barnen erhållit i skolan. Enligt 
Rohlin gynnades både den sociala och kunskapsmässiga delen i fritidshemmet 
och gav stöd för idén om en helhetssyn på barn. I Växa i lärande. Förslag till 
läroplan för barn och unga 6-16 år (1997) framhölls att både förskola, skola och 
fritidshem hade viktiga uppgifter i arbetet för att skapa likvärdiga livsvillkor. 
Även om barnomsorg och skola byggde på samma idéarv, fanns olika synsätt 
på barn, kunskap och lärande. Intentionen från Barnomsorg och skolakommittén 
(BOSK) var att skapa en gemensam syn på barns fostran och utbildning och 
ledde fram till en ny läroplan för grundskolan (Lpo 94/98). Det pedagogiska 
programmet för fritidshem 1988 ersattes med Allmänna råd och kommentarer 
för fritidshem (Skolverket, 2007, 2014). Arbetet med barns relationer 
behandlades, likt i de tidigare nämnda policydokument, inte i detalj utan i 
övergripande ordalag som, ”… fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik 
och kan däri-genom vara ett stöd för barnets fysiska, intellektuella, sociala och 
emotionella utveckling” (2007, s. 22). Den samhälleliga värdeideologin2 lyfte 
fram en helhetssyn på barns lärande och utveckling som en viktig faktor i 
barns liv och ett komplement till hem och skola. Tillsyningsmyndighet för 
grundskolan blev nu utbildningsdepartementet. Det dubbla uppdraget att 
arbeta både i skolan och i fritidshemmet väckte dock nya frågor, som 
yrkesgruppen måste förhålla sig till. Dessa frågor rörde framförallt samverkan 
med grundskollärare, men även med förskollärare. 

Idag räknas fritidshemmet till utbildningssektorn och lyder under 
skollagen. Läroplanen för grundskolan har anpassats, för att även gälla 
fritidshemmet och Skolverkets Kvalitet i fritidshem. Allmänna råd och 
kommentarer avser den icke skolförlagda tiden. I samband med en ny skollag 
(SFS 2010:800) framhålls att fritidshemmet ska arbeta med barns allsidiga 
kontakter. Enligt Fritidshemskommitténs betänkande är detta en utgångspunkt 
bland andra. Skolverket (2000, 2005) och Skolinspektionen (2010) har vid 
flera tillfällen under 2000-talet pekat på brister i fritidshemmet, vilka kan bero 
på besparingar i verksamheten. Utifrån den samhälleliga värdeideologins 
intention erbjuds barn en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid, 
som är varierad och utgår från barnens behov och intressen under den tid då 
föräldrar förvärvsarbetar (Skolverket, 2014). 

Sammanfattningsvis kan sägas att i takt med att en pedagogisk verksamhet 
för skolbarn har utvecklats alltmer, framträder en bild av ett socialt barn där 
kamrater får en betydande roll och där metodiken bygger på dialog. 
Kamratskap markeras som en central aspekt i barns liv. De vuxnas uppdrag att 
arbeta med barns relationer ges en allt större betydelse. I ett sådant arbete 

                                                        
2 Ursberg, (1996). 
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2 Ursberg, (1996). 
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tydligare plats i fritidshemmet. Min utgångspunkt är emellertid, att 
fritidshemmet har större inslag av den socialt orienterade skolan än av den 
kunskapseffektiva skolan genom rådande betoning på arbete med barns sociala 
utveckling. Samtidigt är det tänkbart att influenser och ökade krav på kunskap 
och effektivisering påverkar fritidspedagogers arbete med barns relationer idag. 

I nästa avsnitt presenteras forskning som belyser fritidshemmet i sam- 
verkan med skolan och ger perspektiv på vad en sådan samverkan kan 
innebära. Inledningsvis introduceras en tidig studie av fritidspedagogers syn på 
sitt yrke. 

Yrkesfältet i relation till samverkan i skolan 
Inge Johansson (1984) var en av de första som studerade hur det 
fritidspedagogiska yrket utövades under 1970-1980-talen. Han framhåller att 
barns relationer var ett identifierat innehåll. I en studie av hur fritidspedagoger 
i början av 1980-talet såg på sitt arbete, fann Johansson att de företrädde en 
ansvars- och omsorgsrationalitet, där arbetet i hög grad byggde på nära 
relationer med framför allt barnen men även med föräldrar och kollegor. 
Betoning på omsorg betydde dock inte att barnen blev omhändertagna eller 
passiva. Idén om omsorg syftade snarare till att träna barnen att ta ansvar, 
menar Johansson. Fritidspedagogerna ville utveckla barnens sociala kompetens 
genom att uppmuntra dem att vara tillsammans, ta hänsyn och vara rättvisa 
mot varandra. Genom att vara en modell för barnet var fritidspedagogens 
intention att visa hur barn bör vara mot varandra. Att lära barn att hantera de 
konflikter som uppkommer i relationer, ansågs vara en viktig del i arbetet. 

Dilemmat för fritidspedagoger, enligt Johansson (1984), är att kunna skapa 
ett öppet klimat i gruppen, där nya sätt för barn att förhålla sig till varandra 
kan utvecklas. Johansson framhöll också att innehållet i fritidspedagogens 
arbete kunde upplevas som mera diffust och svårt att ringa in jämfört med 
skolans ämnesundervisning. Dock har det gått trettio år sedan denna studie 
genomfördes och frågan är om detta arbete fortfarande är lika diffust och 
svårdefinierat. 

I den senare forskning som behandlade fritidshemmet under 1990-talet 
problematiserades samverkan i skolan framförallt utifrån ett professions- 
perspektiv. Händelseutvecklingen under fritidshemmets integrering med 
skolan bidrog till att forskningsfokus lades på yrkets utveckling framför 
verksamhetens innehåll (Persson, 2008). Skilda framtidsscenarier runt fritids- 
hemmets utveckling lyftes fram i två olika avhandlingar som en konsekvens av 
samverkan i skolan. Finn Calander (1999) pekade på två olika riktningar i 
yrket till följd av fritidspedagogens inträde i skolan. Dessa benämndes för 
”skolväg” och ”fritidsväg”, där den förstnämnda handlade om en ny typ av 
lärare inom skolan och den senare om en lärare för fritiden utanför skolan. 
Monica Hansen (1999) visade hur fritidspedagogen tydliggjorde sitt arbete 
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I en allt mer globaliserad marknadsekonomi och en ökad konkurrens 
mellan olika skolor har kraven på barns prestationer ökat (Liedman, 2011). En 
kunskapseffektiv skola strävar efter att eleverna ska nå uppsatta kunskapsmål 
genom en effektiv undervisning, för att lyckas i en framtida hård internationell 
konkurrens (Aspelin & Persson, 2011). Idag talas om en kunskapsekonomi, 
som framhåller att kunskap är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. En av 
skolans uppgifter kan ytterst ses som att stärka svensk konkurrenskraft via en 
hög kunskapsnivå, som möjliggör att ett land kan ”… producera varor och 
tjänster med ett högt förädlingsvärde och en god löneutbetalningsförmåga” 
(Liedman, 2011, s. 16). Prov och tester är inslag i undervisningen och 
prioriteras allt mer i det svenska utbildningssystemet. Bedömningspraktiker 
omfattar även idag de allra yngsta i utbildningssystemet och i spåren av detta 
framhålls individen snarare än gruppen (Andersson, 2013; Bjervås, 2011; 
Vallberg Roth, 2011). I ett allt mer marknadsorienterat utbildningssystem 
ersätts tidigare värden med nya. I den kunskapseffektiva diskursen ingår ”… 
valfrihet, konkurrens och decentralisering” (Aspelin & Persson, 2011, s. 33). 
Utvärderingar och inspektioner av olika verksamheter är centrala inslag 
(Liedman, 2011). 

Fritidshemsverksamheten befinner sig i ett ideologiskt och pedagogiskt 
vakuum och har blivit allt mer osynlig (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). 
Saar m.fl. (2012) framhåller att tidigare forskning om fritidshemmet har 
befunnit sig i en diskurs, som har skildrat fritidshem och skola som en 
gemensam enhet. Detta har medverkat till att skolan har blivit en norm för 
hur en pedagogisk verksamhet bör se ut. Även om fritidshemmet oftast är 
placerat i skolans lokaler och lyder under samma styrdokument under den 
obligatoriska skoldagen, framhåller författarna vikten av att se fritidshemmet 
som en egen didaktisk arena. Istället för att verka utifrån en pedagogik som 
likställs med skolans didaktik och arbetar med uppnåendemål och bedömning 
av förbestämda kunskaper, vill författarna utmana pedagogiken i 
fritidshemmet. De pläderar för en potentiell didaktik, vilken rymmer ett 
utforskande arbetssätt. 

Sammanfattningsvis visar genomgången att samhällsförändringar skapar 
nya förväntningar och villkor för skola och fritidshem. Forskare utpekar en ny 
identitet för fritidshemmet som stödfunktion åt skola och framhåller risken att 
fritidshemmets position som alternativ till skola där arbete med relationer är i 
prioritet, nu riskerar att försvinna. Fritidshemmet, som en del av 
utbildningssystemet, befinner sig enligt vissa forskare, i korsdraget mellan den 
socialt orienterade och den kunskapseffektiva skolan. I fritidshemmet finns 
inga uppnåendemål, men verksamheten ska i samverkan med skolan arbeta för 
elevers kunskap och utveckling (Skolverket, 2014). Dock kan knappa resurser, 
som leder till stora barngrupper, inverka på handlingsutrymmet (Andersson, 
2013). Det pågår en diskussion om huruvida skolans kunskapskrav ska få 
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Intentionen bakom detta arbete har en normativ underton att fostra barn till 
goda samhällsmedborgare. Om utgångspunkten är en helhetssyn på barnet, 
blir det lika viktigt att sörja för såväl barnets sociala, känslomässiga som dess 
intellektuella utveckling. Det betonas att pedagoger har en viktig roll att fylla, 
dels som förebilder och normgivare, dels som stimulansgivare. Samtidigt 
framhålls kamratgruppen som en viktig faktor för social fostran. Det är 
gemensamma tillfällen av upplevelser, som antas utveckla social förmåga. 
Studierna visar således en tydlig identitet bland fritidspedagoger där arbete 
med barns relationer ter sig både centralt och taget för givet. Samtidigt visar 
forskning att det relationsinriktade arbetssättet utmanas av såväl strukturella 
förändringar som närheten till en mer kunskapsorienterad pedagogik. Frågan 
är vilka dilemman fritidspedagoger kan uppleva i arbetet med barns relationer 
mot denna bakgrund.  

Barndom av idag är relaterad till olika institutionella sammanhang men 
också till olika förståelser av barn och barndom. I nästa avsnitt beskrivs olika 
tankefigurer avseende barn och barndom som aktualiserats i samhälle och i 
pedagogisk verksamhet av idag. Sådana tankefigurer kan tänkas ha betydelse 
för hur barns relationer förstås och hur arbete med sådana relationer kan 
komma till uttryck. 

Barn och barndom i en ny tid 
Barndom förstås och tolkas på olika sätt i olika tider och i olika delar av 
världen. Om vi väljer att ta utgångspunkt i barndomssociologin, framhålls 
bilden av barnet som subjekt (James & Prout, 1997). Barnet betraktas som en 
social aktör på olika arenor och en medskapare till sin egen barndom. Det är 
också påtagligt att barn numera vistas i och måste förhålla sig till många olika 
kontexter som familj, skola, olika fritidtidsverksamheter och kamratgrupper. 
Fritidshemmet är en av dessa kontexter. 

Baldur Kristjánsson (2001) pekar på skolbarnomsorgen, som en vardags- 
arena, där intentionen är att ge barn möjligheter till meningsfulla aktiviteter 
med jämnåriga. Pedagog och kamratgrupp har både en avsiktlig och en 
oavsiktlig inverkan på barns självupplevelse och självkänsla. I 
kommunikationen med pedagoger finns möjligheter för barn att uppleva sin 
intellektuella och sociala kompetens. Samma förhållande gäller enligt 
Kristjánsson (2001), i kamratgruppen, där barn kan dela gemensamma 
erfarenheter och utveckla egna kompetenser tillsammans med andra. Studier 
ger stöd för att barn, som börjar tidigt i förskolan, utvecklar flera olika 
färdigheter som är användbara i det framtida samhället (Dencik, & Schultz 
Jörgensen, & Sommer, 2008). Framtida färdigheter kan vara att röra sig 
mellan olika vardagsarenor och att hantera olika uppförandekoder på olika 
arenor, liksom att kunna kommunicera i olika sammanhang. 
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med de relationsinriktade delarna i barns sociala utveckling och strävade efter 
att bli en lärare i social kompetens i skolan. Detta skulle, enligt Hansen, kunna 
bidra till att fritidspedagogens status skulle kunna höjas.  

I en utvärdering av kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2000) framgår att 
fritidspedagogerna betonar att de lär barn social kompetens. Genom att lära 
barn att umgås, leka med kamrater och lösa konflikter, kan målet om social 
kompetens uppnås. I rapporten framkommer dock att det ökade barnantalet 
medverkar till att personalen saknar tid för samtal och att möta varje barn, 
vilket kan hindra måluppfyllelsen. Fritidspedagogen försöker hålla samman 
gruppen, men har inte tid för den enskilda individen. En annan aspekt som 
framkommer är att arbetet i skolan tar tid från fritidshemmets verksamhet och 
att ”besparingsidealen har vunnit över de pedagogiska idealen” (Skolverket, 
2000, s. 61). Trots samverkan med skolan är innebörden i rapporten att 
ramfaktorer som personal i förhållande till barngruppens storlek, lokaler och 
riktlinjer för samverkan, skymmer idén om en helhetssyn på barnen. 

Några år senare visar Björn Haglund (2004) hur fritidspedagoger som 
befinner sig i skolan ofta hamnar under skolans traditioner och utför samma 
arbete som skolans lärare. I studien finns dock fritidspedagoger, som visar en 
ny bild av fritidspedagogens arbete i skolan, som en socialt inriktad praktik. 
Arbetet beskrivs som social träning och rör både det enskilda barnets och 
barngruppens sociala utveckling och samarbetsförmåga. I arbetet ingår också 
att hjälpa barn att lösa konflikter. 

En nyligen publicerad studie av Birgit Andersson (2013) visar emellertid 
att fritidspedagogernas ambition att hålla fast vid ett relationsinriktat 
arbetssätt, kan bli svårt på grund av förändringar i barnantal, antal personal 
och lokaler. Ibland övergår arbetet till att endast bli tillsyn, menar Andersson. 
Arbete med värdegrundsfrågor i enlighet med läroplanen, där relationsfrågor 
kan väckas, får större utrymme när fritidspedagoger samverkar med skolan, 
medan det avsätts mindre eller ingen tid för denna uppgift i fritidshemmet. En 
anledning, enligt Andersson (2013), kan vara att det är enklare att samla alla 
barn i skolans verksamhet än i fritidshemmets. Calander (1999) visar i den 
ovan refererade studien, en tendens där fritidspedagogens yrkesidentitet ska 
utvecklas i en skolpedagogisk riktning, där fritidspedagogen lägger störst 
engagemang i skolan. I motsats till Calander finner Andersson (2013) att 
fritidspedagogers yrkesidentitet även utvecklas i en fritidspedagogisk riktning, 
med engagemang i fritidshemmet. Den gemensamma kunskapsbasen som 
fritidspedagoger ger uttryck för idag utgörs av ”… lärande och utveckling av 
relationer, sociala kunskaper och färdigheter samt värdegrundsfrågor” 
(Andersson, 2013, s. 166). 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskning om fritidshemmet och 
fritidspedagogernas arbete från och med 1980-talet har pekat på att 
yrkesuppdraget till stora delar består av arbete med barns olika relationer. 
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Intentionen bakom detta arbete har en normativ underton att fostra barn till 
goda samhällsmedborgare. Om utgångspunkten är en helhetssyn på barnet, 
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forskning att det relationsinriktade arbetssättet utmanas av såväl strukturella 
förändringar som närheten till en mer kunskapsorienterad pedagogik. Frågan 
är vilka dilemman fritidspedagoger kan uppleva i arbetet med barns relationer 
mot denna bakgrund.  

Barndom av idag är relaterad till olika institutionella sammanhang men 
också till olika förståelser av barn och barndom. I nästa avsnitt beskrivs olika 
tankefigurer avseende barn och barndom som aktualiserats i samhälle och i 
pedagogisk verksamhet av idag. Sådana tankefigurer kan tänkas ha betydelse 
för hur barns relationer förstås och hur arbete med sådana relationer kan 
komma till uttryck. 

Barn och barndom i en ny tid 
Barndom förstås och tolkas på olika sätt i olika tider och i olika delar av 
världen. Om vi väljer att ta utgångspunkt i barndomssociologin, framhålls 
bilden av barnet som subjekt (James & Prout, 1997). Barnet betraktas som en 
social aktör på olika arenor och en medskapare till sin egen barndom. Det är 
också påtagligt att barn numera vistas i och måste förhålla sig till många olika 
kontexter som familj, skola, olika fritidtidsverksamheter och kamratgrupper. 
Fritidshemmet är en av dessa kontexter. 

Baldur Kristjánsson (2001) pekar på skolbarnomsorgen, som en vardags- 
arena, där intentionen är att ge barn möjligheter till meningsfulla aktiviteter 
med jämnåriga. Pedagog och kamratgrupp har både en avsiktlig och en 
oavsiktlig inverkan på barns självupplevelse och självkänsla. I 
kommunikationen med pedagoger finns möjligheter för barn att uppleva sin 
intellektuella och sociala kompetens. Samma förhållande gäller enligt 
Kristjánsson (2001), i kamratgruppen, där barn kan dela gemensamma 
erfarenheter och utveckla egna kompetenser tillsammans med andra. Studier 
ger stöd för att barn, som börjar tidigt i förskolan, utvecklar flera olika 
färdigheter som är användbara i det framtida samhället (Dencik, & Schultz 
Jörgensen, & Sommer, 2008). Framtida färdigheter kan vara att röra sig 
mellan olika vardagsarenor och att hantera olika uppförandekoder på olika 
arenor, liksom att kunna kommunicera i olika sammanhang. 
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relationer, sociala kunskaper och färdigheter samt värdegrundsfrågor” 
(Andersson, 2013, s. 166). 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskning om fritidshemmet och 
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med barns olika relationer. I linje med denna tanke visar Ingegerd Tallberg 
Broman (2011), hur politiska reformer och tekniker för styrning kan bidra till 
att barn görs mer ansvariga för att hantera sin egen utsatthet (Tallberg 
Broman, 2011). Skuld och problem placeras snarare i barnet än i den 
omgivande kontexten. Denna egenansvarsideologi är ett exempel på hur 
individen görs ansvarig för sina misslyckanden (Trondman, 2009). Trondman 
2013) menar att i en strävan efter att verka för att barns villkor allt mer präglas 
av being (få synas och höras som vuxna), framträder en ny form av becoming 
(under utveckling/i tillblivelse), där det eftersträvas att göra barn och föräldrar 
alltmer egenasvariga för vad de gör med sina liv. 

Enligt Trondman (2013) kan tankefigurer om barn och barndom innehålla 
motsägelser och ställa olika forskningsparadigm mot varandra. Tankefigurerna 
kan samtidigt åskådliggöra de föreställningar av barn, som kommer till uttryck 
i en pedagogisk praktik. Å ena sidan vilar en del betraktelsesätt på för- 
väntningar av barn som är i tillblivelse och behöver pedagoger, för att kunna ta 
förnuftiga beslut. Å andra sidan måste pedagoger förhålla sig till nya sätt att se 
och möta barn och barndom. Det kan handla om möten som är mera 
jämbördiga i vissa avseenden. I andra avseenden måste hänsyn tas till att 
pedagoger har större erfarenhet än barn och att barn är sårbara och beroende 
av vuxna (Johansson, 2011; Johansson & Emilson, 2010). Dock fodras ett 
barnperspektiv för att komma nära ett barns perspektiv (Pramling Samuelsson, 
Sommer & Hundeide, 2011). 

Historiskt har interaktionen mellan pedagog och barn i fritidshemmets 
verksamhet gått från öppet auktoritära former till en vänligare styrning i 
arbetet med barnen (Henschen 1979; Rohlin, 2001). En intressant fråga är 
huruvida föreställningen om barnet som en nästan jämbördig vuxen, som lyfts 
fram i policytexter under 1970-talet genom dialogpedagogiken (t.ex. SOU 
1974:42), har fått ge vika för en föreställning som lägger än mer vikt vid att en 
del barn är i stort behov av pedagogers omsorg. Dock är pedagogers tanke- 
figurer om barn komplexa och överlappar varandra i en verksamhet 
(Johansson, 2011; Trondman, 2013), och många tankefigurer om barn 
förekommer parallellt. 

En faktor i barndomen nu är att många barn tillbringar tiden utanför 
familjen i andra institutioner som förskola, skola, fritidshem och organiserade 
fritidsverksamheter inom till exempel idrottsföreningar (Kristjánsson, 2001; 
Qvortrup, 2005).  

Enligt Kristjánsson (2001) borde barndomsforskningen rikta intresse mot 
hur barn erfar sina olika vardagsarenor och studera hur barn bearbetar 
erfarenheter från ”olika världar”. Forskning borde också ägna sig åt frågor om 
hur pedagoger väljer att möta och överbrygga barnens olika erfarenheter. Allt 
mer möts barn av förväntningar från vuxenvärlden, där det gäller för barn att 
hålla isär deltagande på arenorna fritidshem, skola och fritid (Tallberg 
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Anna Sparrman (2006) skriver att ”varje tids föreställning om barndom 
innefattar tankar om hur barn är och hur de bör vara” (s. 25). Till exempel 
visar historien hur de fattiga barnen uppfattades som normlösa och potentiellt 
farliga och därför behövde tas om hand och lära nyttiga sysslor (Henschen, 
1979; Johansson, 1985). Idag omges vi av andra föreställningar om barn och 
hur de borde vara. Tomas Saar, Annica, Löfdahl och Maria Hjalmarsson 
(2012) menar att det handlar om samhällets och de vuxnas behov av att 
bestämma över vilka sammanhang som bör vara öppna för barn och vilka barn 
som konstrueras till ”ideal” eller till ”problem”. Sammantaget handlar det om 
vad fostran och utbildning ska leda till. Idag föreskriver värdeideologin att 
barn ska utbildas till självständiga och kompetenta samhällsmedborgare. Dion 
Sommer (2007) använder sig av begreppet barnsynsfilter, vilka han menar styr 
hur vuxna uppfattar barn. Ibland är de vuxnas barnsynsfilter inte anpassade till 
att förstå nutidens barn och kan orsaka problem i relationer mellan pedagog 
och barn. Istället för barnsynsfilter kan tankefiguren om being och becoming 
(James & Prout, 1997; Lee, 2005) användas. Idag lyfts barn fram som 
deltagande aktörer både inom forskning och i övriga samhälleliga 
sammanhang, vilket refererar till tankefiguren being. Denna används för att 
synliggöra en barndom innefattande ett självständigt barn med samma 
egenvärde som vuxna. Tankefiguren becoming skildrar barndom som till- 
blivelse, det vill säga ett ofullständigt barn som ska bli vuxet och som är i stort 
behov av den vuxnes omsorg. Till detta synsätt hör att både barn och vuxna är 
på väg och ständigt ställs inför nya krav på förändring. De två synsätten har 
ställts mot varandra och barnet som being har använts som argument för att 
bland annat lyfta fram barn som aktörer och deltagare i forskning inom 
barndomssociologin (James & Prout, 1997). 

Eva Johansson och Anette Emilson (2010) framhåller att när bilden av det 
självständiga och kompetenta barnet (being) växer sig starkt finns en uppenbar 
risk att denna tankefigur blir lika normerande som den som kritiserats, vilket i 
det här exemplet skulle vara becoming. Johansson (2011) uppmärksammar att 
tankefigurer kan framstå som dualistiska och betonar att barn är både och, det 
vill säga både sårbara och beroende, samt både aktiva och kompetenta. Till 
denna diskussion hör också frågan om barns perspektiv och barnperspektiv. 
Johansson ställer sig frågan om det är möjligt för pedagoger att närma sig ett 
barns perspektiv utifrån det som visar sig för barnet och konstaterar att 
möjligheterna är begränsade. Barns perspektiv lyfts ofta fram som det ”goda” 
exemplet i såväl pedagogisk praktik som forskningsmetodologi, där barn 
agerar deltagare. Enligt Tomas Ellegaard (2004) passar självständiga och 
kompetenta barn in i en ideologi, som hedrar konkurrens och individualism. I 
denna studie om arbetet med och talet om barns relationer, kan rådande 
normer om barn och barndom på fritidshemmet idag framträda. En tanke är 
att talet om barns relationer också visar sig i handling, i det konkreta arbetet 
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jämlikar med egna rättigheter och respekt för individen. Barn betraktas som 
medborgare även om de inte har samma kompetens och erfarenhet som vuxna.  

För att summera, bilder av barn och barndom konstrueras på olika sätt och 
i olika sammanhang. Barnets självständighet och kompetens är framträdande 
tankefigurer av idag, samtidigt som barncentrering, förhandlingskultur och en 
betoning av barns perspektiv och rättigheter också är betydelsefulla aspekter 
knutna till dessa tankefigurer. Andra tankefigurer kan exempelvis ta 
utgångspunkt i kön, klass och etnicitet. Det finns anledning att tänka sig att 
olika och ibland motsägelsefulla tankefigurer om barn och barndom kan 
avspegla sig och konstrueras i fritidspedagogers beskrivningar av- och arbete 
med- barns relationer. Mot bakgrund av att barn deltar i en rad olika kontexter 
och en komplex föränderlig fritidshemsvardag är det intressant att fråga sig 
vilka gränsöverskridanden och isärhållanden som möjliggörs i fritidshemmet 
och om och på vad sätt som barn görs ansvariga för sina olika relationer. 

Sammanfattande kommentarer 
I detta kapitel har avhandlingen placerats i ett kontextuellt samhälleligt 
sammanhang och ger en bild av de villkor och antaganden som ramar in 
arbetet med barns relationer. En kortfattad historisk återblick har getts av hur 
verksamhetens innehåll och arbete med relationer har beskrivits i 
policydokument och forskning. Här har jag särskilt pekat på hur betoningen 
av barns relationer för deras utveckling och lärande har byggts upp i 
dokumenten. Vidare har jag visat hur fritidspedagogers arbete har knutits till 
skolan. I en beskrivning av yrkesfältet i relation till samverkan med skolan och 
i forskning visas hur arbete med relationer kan tänkas ändra karaktär genom 
fritidshemmets nära anknytning till skolan. Fritidspedagoger framhåller att 
arbetet med barns relationer är centralt. Tankefigurer om barn visar hur olika 
förståelser av barn influerar pedagogisk verksamhet, och rådande bilder av idag 
rör barns kompetens och individualitet. Begrepp för att beskriva barndom av 
idag har diskuterats av forskare som gränsöverskridande och isärhållandets 
principer. Nästa kapitel bygger vidare på detta och utvecklar placeringen av 
studien i ett forskningssammanhang och i relation till olika studier av relevans 
för denna studies kunskapsintresse. 
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Broman, 2011). Oavsett om barnen upplever att de olika arenorna hänger 
samman, ställs skilda krav och förväntningar på barnen under olika delar av 
dagen. För ett barn kan det innebära att själv få ta hand om sitt sociala liv både 
i skolan och på fritidshemmet. 

Två olika principer är enligt Trondman (2013) aktuella för att beskriva 
barndom av idag: gränsöverskridandets princip och isärhållandets princip. De 
två principerna kan ses som två motpoler, som sträcker sig från 
gränsöverskridande till åtskillnad. Tallberg Broman (2011) liksom Trondman 
(2013) framhåller att principerna kan innebära både inkludering och ökad 
segregation mellan vuxna och barn genom till exempel nya auktoritets- 
ordningar i mötet mellan båda parterna. 

Begreppet individuering diskuteras av Jan Kampmann (2004) och innebär 
en symbios mellan individualisering och institutionalisering. 
Institutionaliseringen har medverkat till att barnet har fått ta ett större ansvar 
för sin egen utveckling, eftersom institutionen har skiljt barnet från vuxen- 
världen samtidigt som barndomen har förlängts. Det i sig medför att barn 
redan som små måste hävda sig i en grupp och lära sig att likna en vuxen med 
bland annat kontroll över känslor. Individualiseringstrenden är en del av den 
västerländska kulturen, där barn betraktas som mer självständiga och 
oberoende än i många andra kulturer (Pramling Samuelsson, Sommer & 
Hundeide, 2011). Löfdahl och Hägglund (2006) framhåller att det 
självständiga och kompetenta barnet kan utnyttjas av till exempel skolsystemet, 
för att förverkliga politiska ambitioner om en decentraliserad verksamhet. En 
möjlig konsekvens av individueringen är att lita på att barn klarar sig med färre 
pedagoger i besparingstider. 

Enligt Jens Qvortrup (2005) har barndomen blivit skolifierad. Qvortrup 
hänvisar till beskrivningar av förskolan som ett led i barns första utbildning. 
Av 1-5-åringar i Sverige var 84 procent inskrivna i förskola år 2012, och de 
flesta skolbarn mellan 6 och 9 år i fritidshem. Fritidshemmet har inte samma 
krav på kunskapsmål som skolan, men förväntas komplettera skolan och 
indirekt bidra till att skolans kunskapsmål uppnås (Skolverket, 2014). Barns 
socialisation blir dubbel redan från ettårsåldern. Därmed är det traditionella 
utvecklingspsykologiska synsättet med familjen som primär och skolan som 
sekundär socialisationsarena förlegad. Istället för att tala om det lilla barnets 
primärsocialisation benämns denna för ”dubbel socialisation”, eftersom även 
de minsta barnen idag har erfarenheter av dubbla arenor (Dencik, Bäckström 
&, Larsson, 1988; Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). 

Göran Therborn (1993) skriver att barncentrering och barns rättigheter är 
starkare i Skandinavien än i andra länder. Efterhand har auktoritär kultur 
ersatts med ”förhandlingskultur” mellan barn och vuxna (Sommer, 2007).  Det 
innebär också enligt Sommer ett exempel på en etik där andra accepteras som 
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jämlikar med egna rättigheter och respekt för individen. Barn betraktas som 
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i USA, vilka organiseras av privata aktörer. Tidigare sågs after-school-
programs som en trygg plats för tillsyn av barn, men har idag alltmer övergått 
till att betraktas som en plats där barn kan utveckla akademiska eller andra 
kunskaper, som kan gynna deras skolgång. Denna studie visar att förändringen 
kan tolkas som en övergång från en omsorgsdiskurs till en kunskapsdiskurs. 
Lärares relationella praktiker 
Inledningsvis presenteras forskning som kan knytas till relationella praktiker 
och de innebörder lärare själva ger sitt arbete med barns relationer och de 
kompetenser som de då eftersträvar. Förgående kapitel har belyst 
fritidspedagogers engagemang för sitt arbete med barns relationer. Flera 
studier framhåller en yrkesidentitet där relationsarbete upplevs vara ett centralt 
uppdrag i fritidshemmets verksamhet (Johansson, 1984; se även Hansen, 
1999; Haglund, 2004). Den forskning som nu presenteras rör framförallt 
skolans praktiker. Fokus riktas mot lärares egen kunskapsbildning i ett 
relationellt arbete samt den emotionella dimensionen, som rör relationer 
mellan det enskilda barnet och läraren. En sådan kunskap kan ge inspiration 
till analysen, då den problematiserar teoretiska och innehållsliga aspekter av 
relationer, även om den inte behandlar arbetet med barns relationer på 
fritidshemmet. Studierna har främst genomförts med hjälp av intervjuer med 
lärare eller enkäter. 

Aspelin och Persson (2011) skriver om relationell pedagogik och 
framhåller att relationer är en grogrund för allt pedagogiskt arbete. Färdigheter 
och förmågor utvecklas inom relationer. Moira von Wright (2000) har 
studerat relationer mellan lärare och elev i skolan med utgångspunkt från 
Margret Meads (1976) teori om symbolisk interaktionism. Intentionen är att 
uppmärksamma den pedagogiska relationen mellan lärare och elev som en 
social process i handling. Individer beskrivs ofta, framhåller von Wright 
(2000), utifrån ett punktuellt perspektiv som vad hon/han är snarare än utifrån 
ett relationellt perspektiv, som vem hon/han är. von Wright betonar dock att 
individualitet alltid formas i gemenskap. Subjektet (individen) grundas inter- 
subjektivt i sociala situationer och i möten med andra. Därför förespråkas ett 
relationellt perspektiv framför ett punktuellt, där egenskaper förläggs i en unik 
individ. Ett förhållningssätt är inte något en lärare har en gång för alla, utan 
det måste ständigt underhållas genom kommunikation och samspel. von 
Wrights tankar har relevans i en studie, som har fokus på pedagogers arbete 
med barns relationer, då hon har problematiserat hur den pedagogiska 
relationen kan förstås i en pedagogisk praktik. 

Med utgångspunkt i ett genusperspektiv (Conell, 1987) på lärares arbete, 
framhåller Eva Gannerud (2003) att undervisning av elever i lägre åldrar inte 
har krävt lika hög grad av teoretisk kompetens, utan istället har omsorg och 
fostran varit en mer efterfrågad kompetens. Lärararbetet med elever i lägre 
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Kapitel 3 Forskning om arbete med barns relationer 
I detta kapitel presenteras ytterligare forskning av relevans för föreliggande 
studie och som beskriver forskningsfältet. Inledningsvis följer en kortfattad 
internationell utblick över fritidshemsverksamhet främst i Norden och i USA. 
De studier som ingår i forskningsgenomgången återfinns inom disciplinerna 
pedagogik, psykologi och sociologi. Studierna skildrar dels barns egna samspel, 
dels samspelet mellan pedagogen, gruppen och barnet. Forsknings- 
genomgången har genererat tre teman. Det första temat rör studier med fokus 
på relationella praktiker och de innebörder lärare själva ger sitt arbete med 
barns relationer. I det andra temat redovisas kunskap om den sociala 
dimensionen i lärares arbete och behandlar lärarens förhållningssätt till barn i 
grupp. I det tredje temat belyses barns interaktioner sinsemellan med 
kamrater. Således är det inte arbetet med barns relationer, som berörs inom 
detta tema, men anses ändå vara av relevans för föreliggande studie, eftersom 
denna kunskap kan bistå tolkning och förståelse av data. Då det finns relativt 
få studier inom området, som fokuserar fritidshem, redovisas även forskning 
från närliggande praktiker som förskola och skola. Det ska dock framhållas att 
dessa praktiker har sin egen logik då det gäller arbete med relationer som inte 
direkt kan överföras till fritidshemmets verksamhet. Skolan liksom förskolan 
har andra uppdrag och andra problematiker än fritidshemmet. Studierna har 
ändå valts för att de har beröringspunkter med fritidshemmet. Förskola och 
fritidshem har i ett historiskt perspektiv stått nära varandra såväl pedagogiskt 
som lokalmässigt. Under senare år har också fritidshem och skola fått en 
placering närmare varandra. Utöver detta kan studierna belysa det samman- 
hang som studien placerar sig inom och ge perspektiv på arbete med relationer 
i pedagogisk kontext. Det gäller såväl teoretiska utgångspunkter som resultat. 

Skolbarnomsorg förekommer i flera europeiska länder, dock varierar dess 
form och organisation. Av de nordiska länderna är det endast Sverige och 
Danmark, som har högskoleutbildad personal verksam i skolbarnomsorgen. 
Enligt Christian Kvello och Øyvind Wendelberg (2003) finns det en 
skolfritidsförordning (SFO) i Norge och en intention från staten är att 
verksamheten bör ha en socialpedagogisk profil. Verksamheten betraktas som 
en fri arena för barn med vuxentillsyn, dock är den nedprioriterad i relation till 
förskola och skola. I Finland organiseras omsorg efter skolan i privat regi 
genom föreningar, kyrkan, grannar och äldre släktingar. Harriet Strandell 
(2008) framhåller att det finns en stark tradition i Finland att det självständiga 
barnet tar hand om sig självt eller av syskon. På Island finns idag 
skolbarnomsorg, men den ingår inte i det övriga utbildningssystemet 
(Pálsdóttir, 2012). Det saknas krav på utbildning och de anställda arbetar ofta 
i verksamheten tillfälligt. Även skolbarnomsorg utanför Norden har en annan 
organisationstillhörighet än i Sverige och det är få studier gjorda om 
fritidshemmet. Haglund (2009) har studerat before-and after-school programs 
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varsamhet och respekt för individens integritet. von Wright (2000) talar om 
social interaktion mellan lärare och elev som ett moraliskt ansvar. Några 
särskilda strategier i ett sådant arbete är enligt lärarna svåra att identifiera, 
vilket även Ganneruds (2003) studie pekar på. 

Anneli Frelin (2010) använder, likt Gannerud (2003), uttrycket lärares 
relationella praktiker. Hon studerar hur lärare från förskolan till gymnasiet 
reflekterar över sitt arbete med att etablera och upprätthålla relationer till 
enskilda elever samt mellan elever. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i 
teorier om praktiskt yrkeskunnande (Beckett & Hager, 2002; Johannesson, 
1999) och lärares interpersonella relationer. Studien utgår från ett relationellt 
perspektiv, som har skrivits fram av Aspelin och Persson (2011). Frelins 
(2010) utgångspunkt är att utbildning kan ses som resultatet av en aktivitet av 
meningsskapande mellan elev och lärare i ett utrymme, som ingen har kontroll 
över. Det är situationen i sin helhet som undervisar och inte läraren i sig (jfr. 
von Wright, 2000). Frelin (2010) använder två teoretiska begrepp: under- 
visningsrelation och undervisningsgemenskap. En undervisningsrelation utgör 
en ömsesidig lärar-elev relation, där undervisning är möjlig. För att denna 
situation ska förverkligas, förutsätts att den förhandlas. Frelins analys 
genererade tre teman, som visar vilka relationella förutsättningar som behöver 
vara uppfyllda, för att undervisning ska bli möjlig. Dessa är förtroende, 
medmänsklighet och omtanke om elevens självbild. Den sociala omgivningen 
såsom klasskamrater och andra elever är en viktig aspekt av under- 
visningsrelationen och kan framstå som ett stöd, men också som en risk. En 
sådan risk kan vara maktspel mellan elever, som kan komma till uttryck genom 
mobbning och andra våldshandlingar. 

En undervisningsgemenskap, enligt Frelin (2010), karaktäriseras av att 
lärare och elever alltid har en relation till varandra. Även om relationsmönster 
kan utvecklas, är de dynamiska och måste underhållas. Dessa relationsmönster 
kan påverkas av individers eller gruppers handlingar och kan försvåra lärares 
undervisning. Frelin framhåller att elev-elevrelationer är lika viktiga som lärar-
elevrelationer, vilket visar vikten av att studera hur fritidspedagoger arbetar 
med att stödja barns olika relationer. Likt von Wright (2000) menar Frelin 
(2010) att en gemenskap är något som blir till, när individer gör saker 
tillsammans i stunden, men händelsen skapar också förväntningar på 
framtiden. Frelin framhåller att i arbetet med att gestalta undervisnings- 
gemenskaper utgår lärare från att ”… bygga på redan existerande positiva 
relationer, att förhandla relationer som kan vara ambivalenta, och ta itu med 
problem mellan elever på olika sätt” (Frelin, 2012, s. 77). 

Enligt Frelin (2010) är ett arbete med relationer allt arbete som lärare 
utför, för att möjliggöra undervisning. Det är lärarens ansvar att bjuda in elever 
att delta, sänka tröskeln för deltagande eller att förhandla relationer i syfte att 
göra dem mer jämlika. Ibland är en enskild elevs uppförande utmanade för 
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åldrar har förknippats med kvalifikationer som uppfattas som medfödda och 
intuitiva samt personliga, framförallt hos kvinnor. Enligt Gannerud saknar 
yrkesgruppen ett professionellt språk om relationella praktiker. Professionellt 
kunnande grundar sig på kunskaper, medvetenhet och skicklighet i 
kommunikativa förmågor, men också på empati, ömsesidighet och sensitivitet 
för emotionella sammanhang. Sådan kompetens kan, enligt Gannerud, vara 
svår att beskriva. 

Även Hjalmarsson (2009) har studerat hur lärare uppfattar sitt yrke, då 
med fokus på upplevelser av hur genusordning kommer till uttryck utifrån 
bland annat den emotionella dimensionen i arbetet (Acker, 1989; Wahl, 
Holgersson & Höök, 1998). Hjalmarsson (2009) visar att lärarnas samtal om 
arbetsuppgifter i hög grad rör den sociala dimensionen av deras arbete. 
Arbetsuppgiften är dock svår för dem att definiera. När lärarna uttrycker 
eftersträvansvärda egenskaper i yrket omnämns social kompetens som allt 
viktigare, menar Hjalmarsson. I en enkätundersökning om jämställdhet i 
skolan har lärare och fritidspedagoger fått skatta sin yrkeskompetens 
(Hjalmarsson, 2010). Bland fritidspedagogerna skattas social kompetens högst 
och arbete med att skapa positiva relationer, gruppkänsla och trygghet lyfts 
fram. Fritidspedagogerna väljer att framhålla det relationella arbetet som deras 
professionella område, vilket tidigare studier om fritidspedagogens yrkesroll 
också har visat (Johansson, 1984; se även Hansen, 1999; Haglund, 2004). 

Relationen mellan lärare och elev är också en viktig faktor, vilken 
inbegriper specifika kunskaper om varje elev. Ann-Sofie Wedin (2007) har 
studerat hur lärare på högstadiet utvecklar och skapar kunskap i dagligt arbete 
om relationer. Studiens ramverk tar fasta på ett sociokulturellt synsätt med 
stöd av Jean Lave och Etienne Wenger (1991). Studien visar att arbete med 
relationer är en pågående kunskapsbildningsprocess för lärarna själva. Wedin 
(2007) framhåller, likt Gannerud (2003), att det är relationerna som till stora 
delar utgör basen i verksamheten i klassrummet och i yrket. Det ligger i 
lärarens uppdrag att känna ansvar för att skapa relationer, även om det ligger i 
ordets innebörd att en relation inte kan vara enkelriktad, konkluderar Wedin 
(2007). 

Lärares kunskapsbildning studeras även av Lisbeth Ranagården (2009) 
med fokus på vilken typ av kunskap som lärare på högstadiet utvecklar om sina 
elever och hur denna kunskap används i lärares arbete. Teoretisk inspiration 
hämtas från organisationsteorier inom sociologin (Lipsky, 1980; Weber, 
1922/1983;). Av resultatet framgår att samtal med eleverna spelar en av- 
görande roll i arbetet. Den relationella kunskap, som byggs upp, används som 
redskap i undervisningen och ses som omsorgsinriktad enligt Ranagården 
(2009). Denna kompetens inbegriper bland annat att kunna bekräfta elever, 
som de individer de är, och att kunna föra samtal som kan vara svåra. 
Samtalen kan också bli starkt personliga och måste därför hanteras med 
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Studier framhåller att de relationella förutsättningar, som behövs för att 
undervisning ska bli möjlig, är förtroende, medmänsklighet och omtanke om 
elevens självbild. Vidare framkommer förmåga att kunna föra samtal byggda 
på respekt för elever. Relationell förståelse innebär också en medvetenhet om 
att utbildning äger rum mellan människor, att kunskap måste byggas och 
förhandlas och att det där kan ske misslyckanden. Yrkeskunnande i relationell 
förståelse kan fungera som ett redskap i undervisningen. Samtidigt är det 
tänkbart att en sådan förståelse inte nödvändigtvis är medvetandegjord, även 
om den ligger till grund för lärares arbete.  Denna kunskap är aktuell även i 
relation till fritidshem och fritidspedagogers arbete, även om undervisnings- 
begreppet har en annan innebörd i fritidshemmet. 

Samtliga lärargrupper tycks, enligt den forskning som finns på området, 
sakna ett professionellt språk för relationella praktiker och det förefaller svårt 
att beskriva särskilda strategier i ett sådant arbete. Detta indikerar för denna 
studie dels att det är viktigt att utveckla kunskap om fritidspedagogers 
handlingsrepertoar både i tal och arbete med barns relationer, dels att ett 
sådant arbete är både subtilt och komplext och kan vara svårt att närma sig. 
Tidigare forskning inom lärares arbete, som rör relationer, använder delvis ett 
språkbruk där relationer är något som skapas och byggs. Likaså framträder en 
förgivettagen idé i viss forskning, att det handlar om att nå ”goda” och 
harmoniska relationer framför idén om att vara i olika relationer. Dessa 
förgivettaganden om relationer finns det anledning att vara uppmärksam på 
men också att problematisera. Inte minst viktigt är att studera olika kvaliteter i 
relationer även i föreliggande studie. 

Särskilt framlyfta resultat, som kan få betydelse i denna studie, är lärares 
upplevelse av att ge uttryck för ett yrkeskunnande om de relationella praktiker, 
som ingår yrket. Eftersom fritidspedagoger skattar sin yrkeskompetens i 
sociala dimensioner som god, är det av vikt att studera hur denna kompetens 
tar sig i uttryck i fritidspedagogers arbete. Betydelsen av den emotionella 
dimensionen mellan vuxen och barn är av vikt oavsett lärarfunktion och 
verksamhet. Denna dimension borde vara central i arbete med barns relationer 
och för att kunna närma sig ett barns perspektiv och förstå barns inbördes 
relationer. 

Pedagogers förhållningssätt till barn i fritidshem och förskola 
I detta avsnitt presenteras några studier, som fokuserar på fritidspedagogers 
förhållningssätt i mötet med barngruppen inom ramen för arbetet med både 
planerade och styrda aktiviteter och i den fria verksamheten. Studier som 
särskilt uppmärksammar fritidspedagogers arbete med barns relationer på 
fritidshemmet är dock relativt få, varför jag i denna del även refererar till 
studier gjorda i en förskolekontext. Bland annat studeras pedagogers 
interaktionsstilar så som dessa kommer till uttryck i skilda förhållningssätt. 
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resten av skolklassen och lärares förhandlingar går ut på att hantera de krav 
som institutionen reser. Samma resonemang är överförbart i fritidshemmets 
verksamhet, även om inte undervisning av skolämnen är i centrum. 

Niklas Gustafson (2010) analyserar hur lärare förhandlar professionella 
identiteter i grundskolan. I studien används Wengers (1998) sociala teori om 
identitet och lärande. Utgångspunkten i Gustafsons (2010) studie är att 
grundskollärare uppfattar att deras arbete har fått ett utvidgat uppdrag med 
förändrade barngrupper och arbetsgrupper, som läraren måste delta i. Lärarna 
betraktas som aktörer, som finns i förgrunden, medan strukturer befinner sig i 
bakgrunden och skapar villkor för lärarnas arbete. Resultat, som kan vara 
relevant för föreliggande studie, är att lärare ingår i relationsförhandlingar med 
elever. När lärarna har tätare kontakt med eleverna, kan det betraktas som ett 
ömsesidigt relationsförhandlande. Läraren agerar då som en reflekterande 
relationsarbetare. Detta kan jämföras med Frelins (2010) tankegångar om 
begreppen undervisningsrelation och undervisningsgemenskap, som bygger på 
ett aktivt arbete att dessa måste förhandlas och underhållas. von Wright 
(2000) talar om denna kunskap som ett reflexivt perspektivtagande. I 
Gustafsons (2010) studie framkommer att lärarna upplever en otillräcklighet i 
sitt relationsarbete, både då det gäller eleverna och vuxengemenskaperna. Vid 
relationsförhandlingar pendlar lärarna mellan förloraridentiteter och 
vinnaridentiteter. En slutsats i studien är att helheten i lärararbetet är satt i 
rörelse mellan tradition och förnyelse. Lärare deltar i flera praktikgemenskaper 
och relationerna, både till vuxen- och elevgemenskaperna, har förändrats. 
Lärarna kan agera som förhandlare mellan olika praktikgemenskaper, för att 
väva samman arbetets helhet. 

Sammanfattande kommentarer 
De relativt få studier som finns om lärares arbete med barns relationer är 
framför allt genomförda i grundskolan. De teorier som används är bland annat 
inspirerade av Mead, för att rikta uppmärksamhet mot mötet mellan lärare och 
elev. Ett par av studierna tar teoretiskt en liknande utgångspunkt som denna 
studie. Wengers teori ger en bas för att förstå lärare som relationsförhandlare 
runt eleven där lärare samtidigt utvecklar ett yrkeskunnande om relationer.  
Med stöd av organisationsteorier, praktiskt yrkeskunnande och Wengers teori 
belyses lärares kunskapsutveckling. Det verkar finnas en strävan efter att 
försöka ringa in och skriva fram begrepp för den sociala dimensionen av lärares 
arbete. Med ett genusperspektiv på lärares arbete synliggörs genusordningen 
som visar sig i den emotionella dimensionen i yrket och att arbetet med 
relationer historiskt kan kopplas till en kvinnlig domän. Forskningen ger 
belägg för att lärares arbete i skolan på något sätt alltid inkluderar sociala 
dimensioner, vilket är något som har uttalats i det fritidspedagogiska yrket 
men mindre i skolan.  
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(1996) och Haglund (2004). Ursberg, (1996) lutar sig teoretiskt mot 
Goffmans (1995) teori om olika nivåer av den sociala verkligheten. Resultatet 
visar tre skilda interaktionsstilar: Social ordning med fast struktur, Social 
ordning med öppen och flexibel struktur samt Social ordning med sluten och 
styrd struktur. Social ordning med fast struktur innebär att fritidspedagogen 
ofta följer inarbetade rutiner. Interaktionsstilen innehåller två olika 
ledarfunktioner, nämligen instruktör och inspiratör. Den interpesonalla nivån 
kännetecknas av engagemang i barnens samspel. Pedagogen benämns som 
med-resenär, med-upptäckande samt med-upplevande med barnen. Social 
ordning med öppen och flexibel struktur förutsätter en pedagog, som är lyhörd 
för barnens intressen. Ledarstilen karaktäriseras i termer av inspiratör och 
informatör. Vid samspel med barnen beskrivs pedagogen främst som lyhörd 
och som en med-resenär. Den tredje interaktionsstilen är Social ordning med 
sluten och styrd struktur. Pedagogen strävar efter att styra in barnen i en redan 
fastlagd norm. Ledarstilen beskrivs med ord som informatör och instruktör 
och pedagogen delar inte barns upplevelse och nyfikenhet. I studien före- 
kommer ringa samspel och dialog med barnen. 

Enligt Ursberg (1996) är det den professionella hållningen samt 
medvetenheten om samhällsmålen, som har störst betydelse för hur 
pedagogerna interagerar med barnen. I de skilda interaktionsstilar, som 
Ursberg identifierar, skiljer sig också pedagogernas synsätt på barnen. Dessa 
synsätt benämns Barnet som projekt och Barnet som varande och kan jämföras 
med de tankefigurer (being respektive becoming) som tidigare presenterats 
och som bygger just på föreställningar om barn. Hur pedagoger väljer att 
förstå barns relationsarbete får betydelse för olika förhållningssätt till barnen 
och påverkar i sin tur klimat och atmosfär i barngruppen. 

Förhållningssätt har också studerats genom pedagogisk atmosfär i 
förskolan av Johansson (2011). Pedagogisk atmosfär beskrivs som ”… ett möte 
med andra och berör våra intryck, uttryck och relationer” (Dupont, 2008, s. 
22). Johansson (2011) tar utgångspunkt i Maurice Merleau-Pontys (2002) 
livsvärldsfenomenologi. Atmosfär skapas både av barn och vuxna. Johansson 
(2011) har framförallt fokuserat på pedagogens förhållningssätt till barnen 
genom att studera hur de vuxna talar om och till barnen. Forskaren finner tre 
varianter av atmosfär som skiljer sig i grader av engagemang, närvaro och 
kontroll. I den samspelande atmosfären visar pedagoger ett tillåtande, öppet 
och lyhört förhållningssätt till barnen. Den instabila atmosfären utmärks av att 
pedagoger växlar förhållningssätt mellan närhet och avstånd, från ett tillåtande 
till ett tillrättavisande förhållningssätt till barnen. I en kontrollerande atmosfär 
förekommer en strävan efter kontroll, som utövas på olika sätt och i olika 
omfattning. Den samspelande atmosfären är den mest framträdande och kan 
jämföras med Ursbergs (1996) med-upptäckande förhållningssätt, som också 
betonar just lyhördhet. Vidare pekar Johansson (2011) på att yttre 
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Dessa kan i sin tur tänkas säga något om rådande föreställningar om barn. 
Merparten av studierna är inspirerade av en etnografisk metod med 
observationer och intervju som främsta verktyg för konstruktion av data. En av 
studierna bygger på en sociometrisk undersökning med ett stort antal barn. 
Flertalet av de presenterade studierna är svenska och två är nordiska, då 
fritidshemmet finns företrädesvis i Norden. 

Några studier riktar uppmärksamhet mot pedagogers och barns samspel i 
den fria verksamheten. Ann-Carita Evaldsson (1993), som tidigt har studerat 
fritidshemmet, pekar på sambandet mellan pedagogens förhållningssätt och 
barngruppens sociala samspel. Teoretiskt utgår Evaldsson från Basil 
Bernsteins (1977) teori om makt och kontroll. I två fritidshem i ett förorts- 
område har forskaren studerat barns språkbruk och interaktion i vardagslivet. 
Evaldssons (1993) resultat visar att barnens interaktionsstilar skiljer sig mellan 
de två fritidshemmen. Fritidspedagogens interaktionsstil anpassas efter 
barnens språkbruk och medför olika förhållningssätt till barngruppen. På det 
ena fritidshemmet bestämmer personalen verksamhetens innehåll, utan att ta 
hänsyn till barns erfarenheter, kamratrelationer och livet utanför institutionen. 
På det andra fritidshemmet arbetar pedagogerna utifrån principen att allt ska 
hållas samman. Barnen lär sig då, enligt Evaldsson, att det är värdefullt att 
göra saker tillsammans och förhandla utifrån rationella argument. Resultaten 
ger stöd för föreliggande studies idé att pedagogers olika förhållningssätt utgör 
skilda villkor för barns relationsarbete3. Hur pedagoger väljer att stödja eller 
inte stödja barns olika relationer får konsekvenser för det fortsatta samspelet. 

Hur lär sig barn att bli fritidshemsbarn, frågar sig Bjørg Kjær (2005). Hon 
studerar pedagogers samspel med barn och tar utgångspunkt i en folkloristisk 
teori (Selberg, 1993). Studiens resultat visar att det skapas en motsättning 
mellan barn och pedagog om innehållet i det som betraktas som barns ”fria 
tid” i relation till ett innehåll styrt av pedagoger. Även om pedagogens 
intention är att verka för nära relationer mellan barn och pedagog, är det 
omöjligt att alltid tillmötesgå barnen. Motsättningen handlar om att 
aktiviteter ska vara frivilliga och bygga på barns önskningar. Samtidigt skapar 
lokaler och gruppstorlekar betingelser, som hindrar intentionen om barns fria 
val. Studien visar att fritidspedagogernas föreställningar om barn kategoriserar 
barnen i särskilda positioner och förlägger problematiken i individen. Enligt 
Kjær har normalitetsbegreppet krympt, vilket kan jämföras med Åsa 
Bartholdssons (2007) resonemang om normaliseringsprocesser, som verkar få 
betydelse i ett arbete med barns relationer.  

Forskare, som har granskat fritidspedagogers förhållningssätt vid planerade 
aktiviteter som samlingar i fritidshemmet, är bland andra Maria Ursberg 

                                                        
3 Begreppet har utvecklats av Bliding (2004) och i föreliggande studie används Blidings definition av 
barns relationsarbete som ett pågående arbete. 
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3 Begreppet har utvecklats av Bliding (2004) och i föreliggande studie används Blidings definition av 
barns relationsarbete som ett pågående arbete. 
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Haglunds (2004) studie betonar att social träning består i att förbättra 
relationer för det enskilda barnet och att stödja barngruppens sociala ut- 
veckling. I fritidspedagogernas arbete, för att barnen ska utvecklas socialt, 
ingår att hjälpa barn att lösa konflikter. Social kompetens innebär att lära sig 
att fungera tillsammans i olika sammanhang. Enligt Haglund (2004) följer 
samlingen i skolan en äldre förskolepedagogisk tradition och är ett sätt att 
disciplinera barnen genom regler som att vänta på sin tur, krav på att 
samarbeta och att samtala. De samlingar som ingår i den socialt inriktade 
praktiken bygger istället på samtalsinriktade aktiviteter, som syftar till social 
samvaro och till att reflektera över känslor, till exempel genom kompissamtal 
och samarbetsaktiviteter. Enligt Bartholdsson (2007) finns det dock en risk att 
kompissamtal blir terapeutiska och sprider en bild av en idealelev.  

I Maud Ihrskogs (2006) studie om barns kamratskap är en av de didaktiska 
implikationerna att pedagoger på fritidshemmet måste känna ett särskilt 
ansvar för barns relationsarbete. Det särskilda ansvaret bör ske genom en 
”ömsesidig nyfikenhet”. Pedagogens närvaro och delaktighet i verksamheten 
kan således skapa möjligheter för barn att förhandla och underhålla olika 
relationer. Ett sådant arbete kan lyftas i föreliggande studie med avsikt att 
belysa, vilka olika relationer som fritidspedagoger stödjer eller inte väljer att 
stödja i arbetet med barnen. Ihrskogs (2006) resultat visar att barn ser sociala 
relationer, som något de får ta hand om själva. Upplevelsen är att de vuxna 
både i skolan och på fritiden ser, men inte handlar och inte tar aktiv del i barns 
och ungas relationsarbete. När fritidspedagoger däremot själva beskriver sitt 
arbete (Haglund, 2004; Hansen, 1999), betonas arbete med barns sociala 
utveckling som ett pågående vardagsarbete. I en studie om olika yrkeskulturer 
av Hansen (1999) utgår forskaren från Herbert Blumers (1969) teori om 
symbolisk interaktionism. Hansen (1999) framhåller att fritidspedagoger 
arbetar med barns sociala förmågor. Dessa förmågor rör sig om att fungera i 
grupp och kunna hantera kamratskap. Studiens resultat betonar att 
fritidspedagoger ger barn förutsättningar för att lösa konflikter med jämnåriga, 
visa hänsyn och respekt för andra, våga tala i grupp och att uttala åsikter. 

Sammantaget ger fritidspedagogerna uttryck för att de vill verka för att 
barn ska bli ”goda människor därinne”, som en av deltagarna i Hansens (1999) 
studie formulerar det (1999, s. 208). Bakom uttalandet ligger underförstått att 
det handlar om ett arbete att verka för goda och harmoniska relationer, även 
om det beskrivna arbetet verkar omfattas av relationer som också innehåller 
konflikter. 

En studie i denna forskningsgenomgång skiljer sig från övriga då den utgår 
från ett större urval (Jonsdottir, 2007). Undersökningsgruppen omfattar 355 
barn i åldrarna tre till sju år på 18 olika avdelningar fördelade på nio olika 
förskolor samt 50 pedagoger. Fanny Jonsdottir (2007) har studerat barns 
sociala relationer i förskolan med fokus på kamrat- och vänskapsrelationer 
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förutsättningar som miljö och barngruppens storlek kan vara en orsak till en 
känsla av maktlöshet hos pedagoger. Även barnen kan drabbas av pedagogers 
maktlöshet och frustration. Studiens resultat ger stöd för att strategier, som 
bygger på intersubjektivitet och iscensätts av att pedagoger, skapar möten 
mellan barns livsvärldar är centrala i pedagogers arbete. Liknande resultat 
återfinns i Emilsons (2008) studie, vars utgångspunkt är ett kritiskt perspektiv 
utifrån främst Jürgen Habermas (1972) teori om kommunikativt handlande, 
men också Bernsteins (1977) teori om klassifikation och inramning. Emilson 
(2008) har studerat fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar 
mellan lärare och barn i förskolan. Resultatet visar bland annat på tre kvaliteter 
i kommunikationen, som kan bidra till en ömsesidig relation mellan lärare och 
barn. Dessa är pedagogens närmande till barnets perspektiv, emotionell 
närvaro och lekfullhet. När dessa tre kvaliteter genomsyrar kommunikationen 
fördelas makten jämnare mellan den vuxne och barnet och kommunikationen 
kan då karaktäriseras av ömsesidighet och samförstånd. 

Haglund (2004) har studerat hur fritidspedagoger arbetar med planerade 
aktiviteter som samlingar, dock inte i fritidshemmet utan i skolan. Teoretiskt 
lutar sig forskaren mot Anthony Giddens (1999) struktureringsteori. Studiens 
fokus riktas mot vilka föreställningar som vägleder fritidspedagoger i upplägg 
av och innehåll i samlingarna samt hur dessa gestaltar sig. Därutöver studeras 
vilka yrkespositioner fritidspedagoger bidrar med i samverkan i skolan. 
Haglund (2004) pekar ut tre olika regioner där fritidspedagogerna intar olika 
positioner. Regionerna benämns för den skolinriktade, den integrerade och 
den socialt inriktade praktiken. I den skolinriktade praktiken positioneras 
fritidspedagogen i förhållande till skolans traditioner i sitt arbetsutförande. I 
den socialt inriktade och den integrerade praktiken kan en ny position 
utkristalliseras i förhållande till fritidspedagogens arbete i skolan. Det nya 
arbetssättet utgår, enligt Haglund (2004), från ett fritidshems- och förskole- 
pedagogiskt arbetssätt, där informellt lärande står i fokus. I den socialt 
inriktade praktiken är betoning av barns trygghet och sociala utveckling en del. 
Arbetet beskrivs enligt informanterna som ”… se och att möta barnet där det 
är” (2004, s. 122). Enligt Haglund (2004) samtalar fritidspedagogen då med 
barnen om vardagliga ting och visar omsorg. Det som särskilt framhålls av 
fritidspedagogerna är att ”känna in barnen” och förvissa sig om hur de mår och 
tänker och därefter möta dem med ett innehåll, som främjar barnets 
välbefinnande. Detta kan jämföras med Ursbergs (1996) benämningar med-
resenär, med-upptäckande samt med-upplevande. Paralleller finns även till 
Emilsons (2008) tre kvaliteteter: närmandet av barns perspektiv, emotionell 
närvaro och lekfullhet samt till Johanssons (2011) tal om en samspelande 
atmosfär. Tidigare studier understryker betydelsen av pedagogens 
förhållningssätt för hur mötet mellan den vuxne och barnet gestaltas. Detta får 
inflytande på hur ett arbete med barns relationer gestaltas i en praktik. 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   36 2014-10-06   10:58



31 

Haglunds (2004) studie betonar att social träning består i att förbättra 
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och ungas relationsarbete. När fritidspedagoger däremot själva beskriver sitt 
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av Hansen (1999) utgår forskaren från Herbert Blumers (1969) teori om 
symbolisk interaktionism. Hansen (1999) framhåller att fritidspedagoger 
arbetar med barns sociala förmågor. Dessa förmågor rör sig om att fungera i 
grupp och kunna hantera kamratskap. Studiens resultat betonar att 
fritidspedagoger ger barn förutsättningar för att lösa konflikter med jämnåriga, 
visa hänsyn och respekt för andra, våga tala i grupp och att uttala åsikter. 

Sammantaget ger fritidspedagogerna uttryck för att de vill verka för att 
barn ska bli ”goda människor därinne”, som en av deltagarna i Hansens (1999) 
studie formulerar det (1999, s. 208). Bakom uttalandet ligger underförstått att 
det handlar om ett arbete att verka för goda och harmoniska relationer, även 
om det beskrivna arbetet verkar omfattas av relationer som också innehåller 
konflikter. 

En studie i denna forskningsgenomgång skiljer sig från övriga då den utgår 
från ett större urval (Jonsdottir, 2007). Undersökningsgruppen omfattar 355 
barn i åldrarna tre till sju år på 18 olika avdelningar fördelade på nio olika 
förskolor samt 50 pedagoger. Fanny Jonsdottir (2007) har studerat barns 
sociala relationer i förskolan med fokus på kamrat- och vänskapsrelationer 
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förutsättningar som miljö och barngruppens storlek kan vara en orsak till en 
känsla av maktlöshet hos pedagoger. Även barnen kan drabbas av pedagogers 
maktlöshet och frustration. Studiens resultat ger stöd för att strategier, som 
bygger på intersubjektivitet och iscensätts av att pedagoger, skapar möten 
mellan barns livsvärldar är centrala i pedagogers arbete. Liknande resultat 
återfinns i Emilsons (2008) studie, vars utgångspunkt är ett kritiskt perspektiv 
utifrån främst Jürgen Habermas (1972) teori om kommunikativt handlande, 
men också Bernsteins (1977) teori om klassifikation och inramning. Emilson 
(2008) har studerat fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar 
mellan lärare och barn i förskolan. Resultatet visar bland annat på tre kvaliteter 
i kommunikationen, som kan bidra till en ömsesidig relation mellan lärare och 
barn. Dessa är pedagogens närmande till barnets perspektiv, emotionell 
närvaro och lekfullhet. När dessa tre kvaliteter genomsyrar kommunikationen 
fördelas makten jämnare mellan den vuxne och barnet och kommunikationen 
kan då karaktäriseras av ömsesidighet och samförstånd. 

Haglund (2004) har studerat hur fritidspedagoger arbetar med planerade 
aktiviteter som samlingar, dock inte i fritidshemmet utan i skolan. Teoretiskt 
lutar sig forskaren mot Anthony Giddens (1999) struktureringsteori. Studiens 
fokus riktas mot vilka föreställningar som vägleder fritidspedagoger i upplägg 
av och innehåll i samlingarna samt hur dessa gestaltar sig. Därutöver studeras 
vilka yrkespositioner fritidspedagoger bidrar med i samverkan i skolan. 
Haglund (2004) pekar ut tre olika regioner där fritidspedagogerna intar olika 
positioner. Regionerna benämns för den skolinriktade, den integrerade och 
den socialt inriktade praktiken. I den skolinriktade praktiken positioneras 
fritidspedagogen i förhållande till skolans traditioner i sitt arbetsutförande. I 
den socialt inriktade och den integrerade praktiken kan en ny position 
utkristalliseras i förhållande till fritidspedagogens arbete i skolan. Det nya 
arbetssättet utgår, enligt Haglund (2004), från ett fritidshems- och förskole- 
pedagogiskt arbetssätt, där informellt lärande står i fokus. I den socialt 
inriktade praktiken är betoning av barns trygghet och sociala utveckling en del. 
Arbetet beskrivs enligt informanterna som ”… se och att möta barnet där det 
är” (2004, s. 122). Enligt Haglund (2004) samtalar fritidspedagogen då med 
barnen om vardagliga ting och visar omsorg. Det som särskilt framhålls av 
fritidspedagogerna är att ”känna in barnen” och förvissa sig om hur de mår och 
tänker och därefter möta dem med ett innehåll, som främjar barnets 
välbefinnande. Detta kan jämföras med Ursbergs (1996) benämningar med-
resenär, med-upptäckande samt med-upplevande. Paralleller finns även till 
Emilsons (2008) tre kvaliteteter: närmandet av barns perspektiv, emotionell 
närvaro och lekfullhet samt till Johanssons (2011) tal om en samspelande 
atmosfär. Tidigare studier understryker betydelsen av pedagogens 
förhållningssätt för hur mötet mellan den vuxne och barnet gestaltas. Detta får 
inflytande på hur ett arbete med barns relationer gestaltas i en praktik. 
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föreställningar om hur barn lär om etiska värden. Dessa benämns: det 
formbara barnet, det goda barnet, det emotionella barnet och det förnuftiga 
barnet. Det formbara barnet förutsätter ett barn som ett ”tomt blad” som ska 
fostras och formas till att visa respekt för andra och ta hänsyn. Bakom bilden 
av det goda barnet finns en tilltro till barnets inre godhet och vilja och förmåga 
att visa respekt för allas lika värde och andras väl. Det emotionella barnet 
bygger på tanken om ett barn, som lär sig att agera gott genom inlevelse och 
förmåga att förstå att någon annan är utsatt. Det förnuftiga barnet förutsätter 
ett rationellt barn, som gör egna val genom att resonera sig fram till beslut, då 
olika val presenteras. Dessa barndomsförståelser får enligt Johansson och 
Johansson (2003) betydelse för hur lärarna förhåller sig till barnen. Studiens 
resultat pekar även på att pedagoger inte alltid är medvetna om den etiska 
innebörden i sitt undervisningsinnehåll eller i sitt agerande mot barn. Jag har 
tidigare belyst aktuella tankefigurer och barn och barndom som en del av en 
utbildningsretorik och som kan ha betydelse för arbete med barns relationer. 

Pedagogik, som rör frågor om värden, normer, regler och moral har 
studerats av Robert Thornberg (2006). Teoretiskt lutar studien mot Berger 
och Luckmans (2003) samt Blumers (1969) teorier där värden kan förstås som 
sociala konstruktioner. I studien fokuseras skolans vardagliga värdepedagogik 
och regelarbetet i sex olika skolklasser. Studien visar att lärares arbete utgörs av 
ett ständigt pågående lärar-elev-interaktivt regelarbete. Det är framförallt 
relationella regler, som lärare lyfter som centrala och i första hand vill lära 
elever. Relationella regler rör hur elever bör vara mot varandra. De relationella 
regelöverträdelserna sker dock ofta utanför klassrummet och bortom de vuxnas 
åsyn. Lärarna använder olika strategier i sitt regelarbete, vilka benämns: 
påtryckning, förklaring, förhandling och preparering. I arbetet med 
relationella regler är strategierna förklaring och preparering vanligast. 

Den pedagogiska praktiken i isländska fritidshem har studerats av Kolbrún 
Pálsdóttir (2012) utifrån Wengers (1998) teori. Fokus riktas mot organisation, 
pedagog och barns perspektiv. Resultatet visar att intentionen från pedagoger 
är att ge barn omsorg och utveckla barns sociala färdigheter. När pedagoger 
ska beskriva sina mål i arbetet med barnen, utgår de från olika värden: 
inkludering, vänskap, respekt, skillnaden mellan rätt och fel samt ansvar. 
Fritidspedagogerna strävar efter demokratiska arbetsformer och stödjer barns 
inflytande. Ett viktigt mål i arbetet är att betona vikten av kamratgruppen och 
att alla barn har en tillhörighet. Pedagoger vill vara rollmodeller och inta en 
kamratlig kommunikation med barnen och visa hur de kan lösa konflikter. 
Enligt studiens resultat är det barnens aktiviteter och relationer med den 
övriga gruppen, som är barns främsta inneboende drivkraft i barns utveckling. 
Pedagogen placeras vid sidan om barnen och inte i fronten, enligt Pálsdóttir 
(2012). 
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samt personalens uppfattningar om barnens sociala egenskaper och 
färdigheter. Teoretiskt hämtas utgångspunkter från pluralistisk moralfilosofi 
utvecklad av Axel Honneth (2003). I syftet ingick att studera om förskolan är 
en miljö som verkar för alla barns möjligheter att skapa goda relationer med 
andra barn. I detta sammanhang kan ”goda” innebära relationer utan 
konflikter. En av Jonsdottirs (2007) slutsatser är att flertalet barn är del av en 
social gemenskap och själva uppfattar denna tillhörighet. Resultat visar även 
att det, enligt pedagogerna, finns barn som enkelt hanterar relationer. Dessa 
barn beskrivs ha ett gott ordförråd, vara socialt kompetenta och kan ingå i 
ömsesidiga relationer, som kan ge dem stora möjligheter till samspel och 
samlärande. Samtidigt visar studiens resultat att vart nionde barn inte väljs av 
någon kamrat. Jonsdottir pekar på inkluderande och exkluderande avdelningar 
på förskolan. Barnen på de avdelningar som kännetecknas av tillhörighet och 
samhörighet uppfattas av pedagogerna som vetgiriga, glada och prosociala. De 
anses också ha kommunikativa färdigheter samt vara mer lekskickliga än de 
barn, som befinner sig på avdelningar som kännetecknas av utanförskap och 
ensamhet. En slutsats i Jonsdottirs (2007) studie är att pedagogerna tillskriver 
barnen egenskaper och färdigheter, som får betydelse för deras förmåga att 
underhålla relationer med andra barn. Social kompetens verkar likställas med 
förmåga att utveckla kamrat och vänskapsrelationer. Forskaren ifrågasätter att 
bilden av det kompetenta barnet verkligen omfattar samtliga barn. Att 
pedagoger, möter barn utifrån ett ideal där det gäller att vara vetgirig, glad och 
prosocial lyfter fram en problematik om barns utsatthet i en institutionell 
kontext. Kamratskap bidrar till barns självkänsla och förståelse av andra, menar 
Jonsdottir (2007). Det betyder att pedagoger bör uppmärksamma frågor både 
om social gemenskap och utanförskap i sitt arbete. Forskaren anser, i linje med 
Ihrskog (2006), att barn behöver mycket stöd från pedagoger, för att 
kamratsamverkan i grupp ska uppstå. 

Hansen (1999) framhåller vikten av att förstärka de relationsinriktade 
delarna i fritidspedagogens kompetens. Hennes förslag är att fritidspedagoger 
bör inta rollen som lärare i social kompetens i skolan. Marie Bliding (2004) 
pekar på att även lärare deltar i barns relationsarbete genom den organisation 
som skolan är en del av. Hur undervisningsgrupper organiseras kan ge följder, 
som ibland gynnar uteslutningsprocesser bland barnen. Det kan vara viktigt att 
även uppmärksamma organisation och miljö i en verksamhet vid studier av hur 
pedagoger arbetar med barns olika relationer. 

Relationer mellan barn och pedagoger kan även studeras med 
utgångspunkt från etik. Johansson och Johansson (2003) har vänt sig till yngre 
skolbarn och deras lärare, för att belysa både barns och pedagogers perspektiv 
på vad som upplevs som gott och ont, rätt och fel i ord och handlingar. 
Teoretiska utgångspunkter är livsvärldsfenomenologi (Merleau-Ponty, 2002). 
I studiens resultat framträder olika barndomsförståelser, som bygger på lärares 
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föreställningar om hur barn lär om etiska värden. Dessa benämns: det 
formbara barnet, det goda barnet, det emotionella barnet och det förnuftiga 
barnet. Det formbara barnet förutsätter ett barn som ett ”tomt blad” som ska 
fostras och formas till att visa respekt för andra och ta hänsyn. Bakom bilden 
av det goda barnet finns en tilltro till barnets inre godhet och vilja och förmåga 
att visa respekt för allas lika värde och andras väl. Det emotionella barnet 
bygger på tanken om ett barn, som lär sig att agera gott genom inlevelse och 
förmåga att förstå att någon annan är utsatt. Det förnuftiga barnet förutsätter 
ett rationellt barn, som gör egna val genom att resonera sig fram till beslut, då 
olika val presenteras. Dessa barndomsförståelser får enligt Johansson och 
Johansson (2003) betydelse för hur lärarna förhåller sig till barnen. Studiens 
resultat pekar även på att pedagoger inte alltid är medvetna om den etiska 
innebörden i sitt undervisningsinnehåll eller i sitt agerande mot barn. Jag har 
tidigare belyst aktuella tankefigurer och barn och barndom som en del av en 
utbildningsretorik och som kan ha betydelse för arbete med barns relationer. 

Pedagogik, som rör frågor om värden, normer, regler och moral har 
studerats av Robert Thornberg (2006). Teoretiskt lutar studien mot Berger 
och Luckmans (2003) samt Blumers (1969) teorier där värden kan förstås som 
sociala konstruktioner. I studien fokuseras skolans vardagliga värdepedagogik 
och regelarbetet i sex olika skolklasser. Studien visar att lärares arbete utgörs av 
ett ständigt pågående lärar-elev-interaktivt regelarbete. Det är framförallt 
relationella regler, som lärare lyfter som centrala och i första hand vill lära 
elever. Relationella regler rör hur elever bör vara mot varandra. De relationella 
regelöverträdelserna sker dock ofta utanför klassrummet och bortom de vuxnas 
åsyn. Lärarna använder olika strategier i sitt regelarbete, vilka benämns: 
påtryckning, förklaring, förhandling och preparering. I arbetet med 
relationella regler är strategierna förklaring och preparering vanligast. 

Den pedagogiska praktiken i isländska fritidshem har studerats av Kolbrún 
Pálsdóttir (2012) utifrån Wengers (1998) teori. Fokus riktas mot organisation, 
pedagog och barns perspektiv. Resultatet visar att intentionen från pedagoger 
är att ge barn omsorg och utveckla barns sociala färdigheter. När pedagoger 
ska beskriva sina mål i arbetet med barnen, utgår de från olika värden: 
inkludering, vänskap, respekt, skillnaden mellan rätt och fel samt ansvar. 
Fritidspedagogerna strävar efter demokratiska arbetsformer och stödjer barns 
inflytande. Ett viktigt mål i arbetet är att betona vikten av kamratgruppen och 
att alla barn har en tillhörighet. Pedagoger vill vara rollmodeller och inta en 
kamratlig kommunikation med barnen och visa hur de kan lösa konflikter. 
Enligt studiens resultat är det barnens aktiviteter och relationer med den 
övriga gruppen, som är barns främsta inneboende drivkraft i barns utveckling. 
Pedagogen placeras vid sidan om barnen och inte i fronten, enligt Pálsdóttir 
(2012). 
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samt personalens uppfattningar om barnens sociala egenskaper och 
färdigheter. Teoretiskt hämtas utgångspunkter från pluralistisk moralfilosofi 
utvecklad av Axel Honneth (2003). I syftet ingick att studera om förskolan är 
en miljö som verkar för alla barns möjligheter att skapa goda relationer med 
andra barn. I detta sammanhang kan ”goda” innebära relationer utan 
konflikter. En av Jonsdottirs (2007) slutsatser är att flertalet barn är del av en 
social gemenskap och själva uppfattar denna tillhörighet. Resultat visar även 
att det, enligt pedagogerna, finns barn som enkelt hanterar relationer. Dessa 
barn beskrivs ha ett gott ordförråd, vara socialt kompetenta och kan ingå i 
ömsesidiga relationer, som kan ge dem stora möjligheter till samspel och 
samlärande. Samtidigt visar studiens resultat att vart nionde barn inte väljs av 
någon kamrat. Jonsdottir pekar på inkluderande och exkluderande avdelningar 
på förskolan. Barnen på de avdelningar som kännetecknas av tillhörighet och 
samhörighet uppfattas av pedagogerna som vetgiriga, glada och prosociala. De 
anses också ha kommunikativa färdigheter samt vara mer lekskickliga än de 
barn, som befinner sig på avdelningar som kännetecknas av utanförskap och 
ensamhet. En slutsats i Jonsdottirs (2007) studie är att pedagogerna tillskriver 
barnen egenskaper och färdigheter, som får betydelse för deras förmåga att 
underhålla relationer med andra barn. Social kompetens verkar likställas med 
förmåga att utveckla kamrat och vänskapsrelationer. Forskaren ifrågasätter att 
bilden av det kompetenta barnet verkligen omfattar samtliga barn. Att 
pedagoger, möter barn utifrån ett ideal där det gäller att vara vetgirig, glad och 
prosocial lyfter fram en problematik om barns utsatthet i en institutionell 
kontext. Kamratskap bidrar till barns självkänsla och förståelse av andra, menar 
Jonsdottir (2007). Det betyder att pedagoger bör uppmärksamma frågor både 
om social gemenskap och utanförskap i sitt arbete. Forskaren anser, i linje med 
Ihrskog (2006), att barn behöver mycket stöd från pedagoger, för att 
kamratsamverkan i grupp ska uppstå. 

Hansen (1999) framhåller vikten av att förstärka de relationsinriktade 
delarna i fritidspedagogens kompetens. Hennes förslag är att fritidspedagoger 
bör inta rollen som lärare i social kompetens i skolan. Marie Bliding (2004) 
pekar på att även lärare deltar i barns relationsarbete genom den organisation 
som skolan är en del av. Hur undervisningsgrupper organiseras kan ge följder, 
som ibland gynnar uteslutningsprocesser bland barnen. Det kan vara viktigt att 
även uppmärksamma organisation och miljö i en verksamhet vid studier av hur 
pedagoger arbetar med barns olika relationer. 

Relationer mellan barn och pedagoger kan även studeras med 
utgångspunkt från etik. Johansson och Johansson (2003) har vänt sig till yngre 
skolbarn och deras lärare, för att belysa både barns och pedagogers perspektiv 
på vad som upplevs som gott och ont, rätt och fel i ord och handlingar. 
Teoretiska utgångspunkter är livsvärldsfenomenologi (Merleau-Ponty, 2002). 
I studiens resultat framträder olika barndomsförståelser, som bygger på lärares 
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forskningen att det finns barn som inte väljs av någon kamrat, vilket gör det 
angeläget att studera hur fritidspedagoger förhåller sig till barns relationsarbete 
i fritidshemmet. Studier, som granskar dessa frågor i fritidshemmets kontext, 
är som redan framhållits inte vanligt förekommande. 

Barns interaktion med kamrater 
Detta tema rör barns interaktioner med kamrater. Syftet är att visa betydelsen 
av barns relationer i fritidshem som en bakgrund för studien trots att studien 
inte har detta som primärt fokus. Forskningen ger stöd för tanken att barn 
redan i tidiga år ingår i ett ständigt pågående arbete med att behålla och 
etablera nya kamratrelationer (Corsaro, 2005; Greve, 2007). De flesta av 
studierna är etnografiska studier där deltagande observation och informella 
samtal är metoder som ofta har används. Det förekommer också studier i form 
av intervjuer med barn och brevväxling mellan forskare och barn. 

Corsaro (2005) är en viktig förgrundsgestalt i studier av barns samspel i 
pedagogisk kontext. Corsaro har främst studerat förskolebarn men hans 
forskning har också influerat studier i såväl fritidshem som skola. Corsaro 
utgår från barndomssociologin (James & Prout, 1997) och från att barn är 
aktörer och att det är i sociala och kulturella sammanhang människan 
utvecklas. I en pedagogisk verksamhet förekommer många avbrott av 
organiserade aktiviteter, som medverkar till att kamratinteraktionen blir 
ömtålig. Barn skyddar därför det interaktionsutrymme de skapar med andra 
barn genom att exkludera andra. Corsaro har identifierat olika strategier för att 
söka tillträde till interaktionsutrymme. Strategierna kan vara både verbala och 
icke verbala. Corsaros (2005) forskning belyser även hur barn tar och ges olika 
status i kamratgruppen och hur barn samverkar för att hindra nya barn att 
komma in i gruppen. Nedan belyses tre studier som inspirerats av Corsaros 
forskning. 

I en studie av Jakob Cromdahl (2000) riktas fokus mot de tillträdesritualer 
barn i åldrarna 6-8 år använder i en tvåspråkig skola, där engelska och svenska 
är modersmål. Cromdahl är inspirerad av Corsaros (2005) strategier för 
tillträden och enligt studiens resultat förhandlar barnen tillträde genom att 
argumentera för sina ståndpunkter. I barnens förhandlingsstrategier före- 
kommer olika regler om turtagning och särskilda strategier för att stärka den 
egna positionen. Ålder och kön samt kunskap om regler har betydelse i sådana 
förhandlingar. Barns tillgång till interaktionsutrymme skiljer sig genom att en 
del försvaras mer och andra mindre. I till exempel rollekar är det viktigare att 
försvara interaktionsutrymme jämfört med i fysiska aktiviteter. I bollsporter 
kan det vara en fördel att vara flera, vilket leder till öppnare 
interaktionsutrymme. Studiens resultat pekar på att oavsett ålder innehåller 
barns vardagstillvaro ett arbete med att skapa tillträde till andras gemenskaper 
och att försvara sin egen lek. Bliding (2004) har undersökt en specifik 
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Sammanfattande kommentarer 
Tidigare forskning om förhållningssätt mellan pedagog och barn lutar sig mot 
olika teoretiska perspektiv. Med stöd av Habermas och Bernsteins teorier 
synliggörs maktaspekter mellan barn och pedagog. Goffmans teori används för 
att belysa interaktionsstil hos pedagogen och förhållningssätt illustreras genom 
livsvärldsfenomenologin och symbolisk interaktionism. Giddens teori om 
strukturering visar olika positioneringar som fritidspedagoger intar och pekar 
på strukturer, som kan inverka på fritidspedagogens arbete. Wengers teori har 
också brukats för att belysa relationen mellan organisation, fritidspedagog och 
barn. Moralfilosofi ger stöd för att förstå barns utsatthet och frågor om etik. 

Sammantaget ger tidigare forskning stöd för tanken att pedagogers olika 
förhållningssätt i barngruppen leder till skilda verksamheter och kan ge olika 
villkor för barn att hantera relationer till sin omgivning. I flera studier betonas 
att barns trygghet och sociala utveckling är en väsentlig del i arbete med barns 
olika relationer. Kompetenser, som framhålls, är att som pedagog ”känna in 
barnet”, om hur han/hon mår och försöka förstå hur han/hon tänker. Det 
handlar om att försöka förstå de olika sätt som barn kan uppleva sina 
relationer till andra och vad som då kan krävas i pedagogiskt arbete, för att 
främja möjligheterna för barn att fungera tillsammans. Det är troligt att 
pedagogers föreställningar om barn också visar sig i handling. 

Forskning visar att regelarbete är ett ständigt pågående arbete i skola och 
att relationella regler är framträdande. Liknande förhållande kan gälla för 
fritidshemmets verksamhet. Det är av intresse att rikta fokus mot såväl 
implicita som explicita relationella regler för att vinna kunskap om lärares 
arbete med barns relationer. Även personella regler, som eftersträvar att eleven 
ska reflektera över sina handlingar och ta ett personligt ansvar, kan vara 
värdefull kunskap för analysen av data. Variationer av lärares värdepedagogik 
går att koppla till de olika barndomsförståelserna, som presenteras i Johansson 
och Johanssons studie. Det är tänkbart att lärare förhåller sig olika till ett 
regelarbete, som bygger på etik, beroende på vilken barndomsförståelse de 
arbetar utifrån. Hur regelarbete gestaltas som fostrande praktik i 
fritidshemmet och i pedagogers arbete med barns relationer är en intressant 
fråga för denna studie. 

Det åligger pedagoger på fritidshemmet att känna ett särskilt ansvar för 
barns relationsarbete. Även om det framgår att fritidspedagoger arbetar med 
barns konflikter, har tidigare forskning inte lyft fram betydelsen av kvalitativt 
olika relationer, som en del i ett lärande. Oftast framhålls det goda och 
harmoniska som ett idealtillstånd för relationer, vilket kan ha sin grund i att 
yrkesuppdraget har en normativ karaktär. 

Tidigare forskning framhåller att arbete med barns relationer ständigt 
pågår i en pedagogisk praktik. Vi vet också att de flesta barn ingår i en social 
gemenskap och att de själva uppfattar denna tillhörighet. Samtidigt visar 
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forskningen att det finns barn som inte väljs av någon kamrat, vilket gör det 
angeläget att studera hur fritidspedagoger förhåller sig till barns relationsarbete 
i fritidshemmet. Studier, som granskar dessa frågor i fritidshemmets kontext, 
är som redan framhållits inte vanligt förekommande. 

Barns interaktion med kamrater 
Detta tema rör barns interaktioner med kamrater. Syftet är att visa betydelsen 
av barns relationer i fritidshem som en bakgrund för studien trots att studien 
inte har detta som primärt fokus. Forskningen ger stöd för tanken att barn 
redan i tidiga år ingår i ett ständigt pågående arbete med att behålla och 
etablera nya kamratrelationer (Corsaro, 2005; Greve, 2007). De flesta av 
studierna är etnografiska studier där deltagande observation och informella 
samtal är metoder som ofta har används. Det förekommer också studier i form 
av intervjuer med barn och brevväxling mellan forskare och barn. 

Corsaro (2005) är en viktig förgrundsgestalt i studier av barns samspel i 
pedagogisk kontext. Corsaro har främst studerat förskolebarn men hans 
forskning har också influerat studier i såväl fritidshem som skola. Corsaro 
utgår från barndomssociologin (James & Prout, 1997) och från att barn är 
aktörer och att det är i sociala och kulturella sammanhang människan 
utvecklas. I en pedagogisk verksamhet förekommer många avbrott av 
organiserade aktiviteter, som medverkar till att kamratinteraktionen blir 
ömtålig. Barn skyddar därför det interaktionsutrymme de skapar med andra 
barn genom att exkludera andra. Corsaro har identifierat olika strategier för att 
söka tillträde till interaktionsutrymme. Strategierna kan vara både verbala och 
icke verbala. Corsaros (2005) forskning belyser även hur barn tar och ges olika 
status i kamratgruppen och hur barn samverkar för att hindra nya barn att 
komma in i gruppen. Nedan belyses tre studier som inspirerats av Corsaros 
forskning. 

I en studie av Jakob Cromdahl (2000) riktas fokus mot de tillträdesritualer 
barn i åldrarna 6-8 år använder i en tvåspråkig skola, där engelska och svenska 
är modersmål. Cromdahl är inspirerad av Corsaros (2005) strategier för 
tillträden och enligt studiens resultat förhandlar barnen tillträde genom att 
argumentera för sina ståndpunkter. I barnens förhandlingsstrategier före- 
kommer olika regler om turtagning och särskilda strategier för att stärka den 
egna positionen. Ålder och kön samt kunskap om regler har betydelse i sådana 
förhandlingar. Barns tillgång till interaktionsutrymme skiljer sig genom att en 
del försvaras mer och andra mindre. I till exempel rollekar är det viktigare att 
försvara interaktionsutrymme jämfört med i fysiska aktiviteter. I bollsporter 
kan det vara en fördel att vara flera, vilket leder till öppnare 
interaktionsutrymme. Studiens resultat pekar på att oavsett ålder innehåller 
barns vardagstillvaro ett arbete med att skapa tillträde till andras gemenskaper 
och att försvara sin egen lek. Bliding (2004) har undersökt en specifik 
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Sammanfattande kommentarer 
Tidigare forskning om förhållningssätt mellan pedagog och barn lutar sig mot 
olika teoretiska perspektiv. Med stöd av Habermas och Bernsteins teorier 
synliggörs maktaspekter mellan barn och pedagog. Goffmans teori används för 
att belysa interaktionsstil hos pedagogen och förhållningssätt illustreras genom 
livsvärldsfenomenologin och symbolisk interaktionism. Giddens teori om 
strukturering visar olika positioneringar som fritidspedagoger intar och pekar 
på strukturer, som kan inverka på fritidspedagogens arbete. Wengers teori har 
också brukats för att belysa relationen mellan organisation, fritidspedagog och 
barn. Moralfilosofi ger stöd för att förstå barns utsatthet och frågor om etik. 

Sammantaget ger tidigare forskning stöd för tanken att pedagogers olika 
förhållningssätt i barngruppen leder till skilda verksamheter och kan ge olika 
villkor för barn att hantera relationer till sin omgivning. I flera studier betonas 
att barns trygghet och sociala utveckling är en väsentlig del i arbete med barns 
olika relationer. Kompetenser, som framhålls, är att som pedagog ”känna in 
barnet”, om hur han/hon mår och försöka förstå hur han/hon tänker. Det 
handlar om att försöka förstå de olika sätt som barn kan uppleva sina 
relationer till andra och vad som då kan krävas i pedagogiskt arbete, för att 
främja möjligheterna för barn att fungera tillsammans. Det är troligt att 
pedagogers föreställningar om barn också visar sig i handling. 

Forskning visar att regelarbete är ett ständigt pågående arbete i skola och 
att relationella regler är framträdande. Liknande förhållande kan gälla för 
fritidshemmets verksamhet. Det är av intresse att rikta fokus mot såväl 
implicita som explicita relationella regler för att vinna kunskap om lärares 
arbete med barns relationer. Även personella regler, som eftersträvar att eleven 
ska reflektera över sina handlingar och ta ett personligt ansvar, kan vara 
värdefull kunskap för analysen av data. Variationer av lärares värdepedagogik 
går att koppla till de olika barndomsförståelserna, som presenteras i Johansson 
och Johanssons studie. Det är tänkbart att lärare förhåller sig olika till ett 
regelarbete, som bygger på etik, beroende på vilken barndomsförståelse de 
arbetar utifrån. Hur regelarbete gestaltas som fostrande praktik i 
fritidshemmet och i pedagogers arbete med barns relationer är en intressant 
fråga för denna studie. 

Det åligger pedagoger på fritidshemmet att känna ett särskilt ansvar för 
barns relationsarbete. Även om det framgår att fritidspedagoger arbetar med 
barns konflikter, har tidigare forskning inte lyft fram betydelsen av kvalitativt 
olika relationer, som en del i ett lärande. Oftast framhålls det goda och 
harmoniska som ett idealtillstånd för relationer, vilket kan ha sin grund i att 
yrkesuppdraget har en normativ karaktär. 

Tidigare forskning framhåller att arbete med barns relationer ständigt 
pågår i en pedagogisk praktik. Vi vet också att de flesta barn ingår i en social 
gemenskap och att de själva uppfattar denna tillhörighet. Samtidigt visar 
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(2007) har studerat kamratrelationer och vänskap utifrån barns perspektiv och 
studiens resultat pekar på att tioåriga barn framhåller att tillhörighet och likhet 
är centrala aspekter i deras vardag. Barnen anser inte att det är normalt att vara 
ensam och utanför. Bartholdsson (2007) studerar normalitetens gränser, som 
bygger på uppfattningar om det som är vanligast och mest typiskt. Studien 
genomförs i en förskoleklass och i en skolklass utifrån ett maktperspektiv med 
utgångspunkt i Michel Foucaults (1998) och Pierre Bourdieus (1990) teorier 
om tekniker för styrning. Fokus riktas mot hur elever konstruerar normalitet 
genom relationer i skolans diskursiva rum. Utöver anpassning till skolans 
regel- och normsystem innefattar elevskap relationer till kamrater och lärare i 
skolan, liksom till vad som ger personer status i relationer. Studien påvisar att 
anpassning till skolans normer likställs med mognad och måttfullhet. Som elev 
kan det vara problematiskt att vara dominant, samtidigt som det inte är bra att 
vara alltför tyst och inte våga ta plats i undervisningen. Det är genom 
instruktion, korrigering och erfarenhet elever tillgodogör sig elevskap. En 
viktig del i elevskapet är självförtroende. Ett gott självförtroende är det samma 
som att lära sig att vara rätt och ”sig själv”. Denna normaliseringsprocess 
handlar om, enligt Bartholdsson (2007), att positionera sig till både gruppen 
av kamrater och lärare. 

 Även Lottie Lofors-Nyblom (2009) har studerat barns upplevelser av den 
ideala eleven i skolan utifrån ett maktperspektiv, såsom det beskrivs av 
Foucault. Studiens respondenter består av 20 nioåriga elever, som delger vad 
det innebär att lyckas respektive misslyckas som ”skolpojke” eller ”skolflicka”. 
Forskaren studerar de föreställningar som elever väljer att ge uttryck för, om 
vad som betraktas vara gott och rätt i ett visst sammanhang. Likt Bartholdsson 
(2007) menar Lofors-Nyblom (2009) att det konstrueras olika diskurser i 
skolan och i samhället avseende vad det innebär att vara en god och bra elev. 
Läroplansdiskursen beskriver förväntningar på en individ, som klarar av att 
bedömas och underordna sig turtagning och scheman. Från ett elevperspektiv 
kan förväntningar på att vara en god elev handla om andra förmågor, som till 
exempel förmågan att vara kamrat. Avsaknad av kamrater betraktas inte som 
normalt, enligt eleverna. Lofors-Nyblom (2009) pekar på att pojkar och flickor 
både tar och tilldelas olika positioner och konstruerar sig själva till olika elever. 
Som person måste man uppträda inom de gränser för det som betraktas som 
normalt och vanligt. Studiens resultat visar att det är i relationer mellan 
kamrater i skolan, som individenen skapar sig identiteter som elev. I likhet 
med Blidings (2004) studie pekar Lofors-Nybloms (2009) undersökning på att 
arbetet med att vara omtyckt av sin omgivning är ett ständigt pågående 
projekt, som upptar mycket av elevers uppmärksamhet under skoldagen. 
Etiska frågor är också involverade i barns relationer och att vara trogen nära 
vänner kan vara en viktig fråga. Johansson (2007; Johansson & Johansson, 
2003) tar utgångspunkt i Merleau-Pontys (2002) livsvärldsfenomenologi i 
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kamratgrupp i skolår 4. Teoretiska utgångspunkter i studien är, förutom 
Corsaro (2005), Erving Goffmans (1961b) teori om situerade aktivitetsystem. 
Bliding (2004) definierar barns eget arbete med relationer som barns 
relationsarbete som tidigare har omnämnts. Hon finner i likhet med annan 
forskning, att skolan är en viktig arena för barn att upprätthålla sociala 
relationer med kamrater. Liknande förhållande gäller på fritidshemmet (Dahl, 
2011). Bliding (2004) visar hur barn etablerar vänskapsband och arbetar med 
att sortera det sociala livet i den dagliga interaktionen. Relationsarbete i 
kamratkulturen skapas i samspel med andra och med hjälp av aktiviteter, 
rutiner och kulturella redskap. Bliding (2004) har funnit att barnen har få 
möjligheter att påverka det sociala livet i skolan och att det krävs ett hårt 
arbete. Hon har visat hur inneslutande och uteslutande handlingar mellan barn 
äger rum. Från barnens perspektiv är dessa handlingar tillåtna och normala 
händelser under en skoldag. Dock är det viktigt att tillägga att graden av 
inneslutande och uteslutande handlingar, vilka kan leda till kränkningar och 
mobbning, aldrig får ses som normala av pedagogerna.  

Dahl (2011) har studerat samspel i barns egenstyrda tid på fritidshemmet. 
Barndomssociologin, med socialkonstruktionistiska tankegångar, utgjorde en 
av utgångspunkterna i studien (Berger & Luckman, 2003; Burr, 2003; 
Corsaro, 2005). Wengers sociala teori om lärande (1998) och genusteorier 
(Davies, 2003; Harding, 1986; Paechter, 2007) användes för att tolka och 
förstå data. Dahl urskiljer fyra praktikgemenskaper som föreföll varaktiga över 
tid och som barnen samlades runt. Praktikgemenskap A utgjorde en 
relationsutforskande kultur, där tillhörighet och hierarkier var centrala frågor 
för deltagarna. I praktikgemenskap B identifierades en samarbetskultur, där 
pålitlighet och vänskap värdesattes högt. Praktikgemenskap C bestod av en 
vågakultur, karaktäriserad av spänning och fysisk aktivitet. Den fjärde 
praktikgemenskapen D, utgjordes av en bemästrakultur där det gällde för 
deltagarna att behärska regler i TV-spel samt datorer. Det som främst verkade 
styra tillhörigheten till en praktikgemenskap var tidigare tillhörighet, och de 
intressen som för närvarande stod i fokus. De olika praktikgemenskaperna 
skapade olika villkor för barns lärande och utveckling och gav olika 
möjligheter för tillträde. Medan några gemenskaper var helt öppna var andra 
slutna eller tillgängliga endast för några få. I vissa gemenskaper skapades 
aktiviteter och lekteman, som gav barnen möjlighet att erhålla olika 
kompetenser för att initiera och driva samspel. I andra rådde snarare brist på 
sådana möjligheter. Det handlade istället om att anpassa sig till andra. Det 
som betraktades som värdefullt i de skilda praktikgemenskaperna varierade 
således och utgjordes av kreativitet och uppfinningsrikedom, fysisk aktivitet 
och tävlingsinriktning samt innehavandet av viss kompetens. 

Det finns flera studier där barn själva berättar om det sociala livet i skolan 
(Bartholdsson, 2007; Hägglund, 2007; Lofors-Nyblom, 2009). Hägglund 
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(2007) har studerat kamratrelationer och vänskap utifrån barns perspektiv och 
studiens resultat pekar på att tioåriga barn framhåller att tillhörighet och likhet 
är centrala aspekter i deras vardag. Barnen anser inte att det är normalt att vara 
ensam och utanför. Bartholdsson (2007) studerar normalitetens gränser, som 
bygger på uppfattningar om det som är vanligast och mest typiskt. Studien 
genomförs i en förskoleklass och i en skolklass utifrån ett maktperspektiv med 
utgångspunkt i Michel Foucaults (1998) och Pierre Bourdieus (1990) teorier 
om tekniker för styrning. Fokus riktas mot hur elever konstruerar normalitet 
genom relationer i skolans diskursiva rum. Utöver anpassning till skolans 
regel- och normsystem innefattar elevskap relationer till kamrater och lärare i 
skolan, liksom till vad som ger personer status i relationer. Studien påvisar att 
anpassning till skolans normer likställs med mognad och måttfullhet. Som elev 
kan det vara problematiskt att vara dominant, samtidigt som det inte är bra att 
vara alltför tyst och inte våga ta plats i undervisningen. Det är genom 
instruktion, korrigering och erfarenhet elever tillgodogör sig elevskap. En 
viktig del i elevskapet är självförtroende. Ett gott självförtroende är det samma 
som att lära sig att vara rätt och ”sig själv”. Denna normaliseringsprocess 
handlar om, enligt Bartholdsson (2007), att positionera sig till både gruppen 
av kamrater och lärare. 

 Även Lottie Lofors-Nyblom (2009) har studerat barns upplevelser av den 
ideala eleven i skolan utifrån ett maktperspektiv, såsom det beskrivs av 
Foucault. Studiens respondenter består av 20 nioåriga elever, som delger vad 
det innebär att lyckas respektive misslyckas som ”skolpojke” eller ”skolflicka”. 
Forskaren studerar de föreställningar som elever väljer att ge uttryck för, om 
vad som betraktas vara gott och rätt i ett visst sammanhang. Likt Bartholdsson 
(2007) menar Lofors-Nyblom (2009) att det konstrueras olika diskurser i 
skolan och i samhället avseende vad det innebär att vara en god och bra elev. 
Läroplansdiskursen beskriver förväntningar på en individ, som klarar av att 
bedömas och underordna sig turtagning och scheman. Från ett elevperspektiv 
kan förväntningar på att vara en god elev handla om andra förmågor, som till 
exempel förmågan att vara kamrat. Avsaknad av kamrater betraktas inte som 
normalt, enligt eleverna. Lofors-Nyblom (2009) pekar på att pojkar och flickor 
både tar och tilldelas olika positioner och konstruerar sig själva till olika elever. 
Som person måste man uppträda inom de gränser för det som betraktas som 
normalt och vanligt. Studiens resultat visar att det är i relationer mellan 
kamrater i skolan, som individenen skapar sig identiteter som elev. I likhet 
med Blidings (2004) studie pekar Lofors-Nybloms (2009) undersökning på att 
arbetet med att vara omtyckt av sin omgivning är ett ständigt pågående 
projekt, som upptar mycket av elevers uppmärksamhet under skoldagen. 
Etiska frågor är också involverade i barns relationer och att vara trogen nära 
vänner kan vara en viktig fråga. Johansson (2007; Johansson & Johansson, 
2003) tar utgångspunkt i Merleau-Pontys (2002) livsvärldsfenomenologi i 

36 

kamratgrupp i skolår 4. Teoretiska utgångspunkter i studien är, förutom 
Corsaro (2005), Erving Goffmans (1961b) teori om situerade aktivitetsystem. 
Bliding (2004) definierar barns eget arbete med relationer som barns 
relationsarbete som tidigare har omnämnts. Hon finner i likhet med annan 
forskning, att skolan är en viktig arena för barn att upprätthålla sociala 
relationer med kamrater. Liknande förhållande gäller på fritidshemmet (Dahl, 
2011). Bliding (2004) visar hur barn etablerar vänskapsband och arbetar med 
att sortera det sociala livet i den dagliga interaktionen. Relationsarbete i 
kamratkulturen skapas i samspel med andra och med hjälp av aktiviteter, 
rutiner och kulturella redskap. Bliding (2004) har funnit att barnen har få 
möjligheter att påverka det sociala livet i skolan och att det krävs ett hårt 
arbete. Hon har visat hur inneslutande och uteslutande handlingar mellan barn 
äger rum. Från barnens perspektiv är dessa handlingar tillåtna och normala 
händelser under en skoldag. Dock är det viktigt att tillägga att graden av 
inneslutande och uteslutande handlingar, vilka kan leda till kränkningar och 
mobbning, aldrig får ses som normala av pedagogerna.  

Dahl (2011) har studerat samspel i barns egenstyrda tid på fritidshemmet. 
Barndomssociologin, med socialkonstruktionistiska tankegångar, utgjorde en 
av utgångspunkterna i studien (Berger & Luckman, 2003; Burr, 2003; 
Corsaro, 2005). Wengers sociala teori om lärande (1998) och genusteorier 
(Davies, 2003; Harding, 1986; Paechter, 2007) användes för att tolka och 
förstå data. Dahl urskiljer fyra praktikgemenskaper som föreföll varaktiga över 
tid och som barnen samlades runt. Praktikgemenskap A utgjorde en 
relationsutforskande kultur, där tillhörighet och hierarkier var centrala frågor 
för deltagarna. I praktikgemenskap B identifierades en samarbetskultur, där 
pålitlighet och vänskap värdesattes högt. Praktikgemenskap C bestod av en 
vågakultur, karaktäriserad av spänning och fysisk aktivitet. Den fjärde 
praktikgemenskapen D, utgjordes av en bemästrakultur där det gällde för 
deltagarna att behärska regler i TV-spel samt datorer. Det som främst verkade 
styra tillhörigheten till en praktikgemenskap var tidigare tillhörighet, och de 
intressen som för närvarande stod i fokus. De olika praktikgemenskaperna 
skapade olika villkor för barns lärande och utveckling och gav olika 
möjligheter för tillträde. Medan några gemenskaper var helt öppna var andra 
slutna eller tillgängliga endast för några få. I vissa gemenskaper skapades 
aktiviteter och lekteman, som gav barnen möjlighet att erhålla olika 
kompetenser för att initiera och driva samspel. I andra rådde snarare brist på 
sådana möjligheter. Det handlade istället om att anpassa sig till andra. Det 
som betraktades som värdefullt i de skilda praktikgemenskaperna varierade 
således och utgjordes av kreativitet och uppfinningsrikedom, fysisk aktivitet 
och tävlingsinriktning samt innehavandet av viss kompetens. 

Det finns flera studier där barn själva berättar om det sociala livet i skolan 
(Bartholdsson, 2007; Hägglund, 2007; Lofors-Nyblom, 2009). Hägglund 
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sociala aspekter antas vara en viktig del. Det är en del av en kunskapsprocess 
som vidgar synen på innebörden av kunskapsbegreppet där sociala aspekter 
antas vara en viktig del. En uppgift för pedagoger kan då vara att identifiera 
sådana strategier och också utmana dem. Problem kan uppstå då en del barn 
kan befinna sig i periferin och sällan får en chans att komma in i kärngruppen, 
medan andra har lätt att ta plats i kärngruppen. Att känna till dessa för- 
hållanden kan ses som centrala delar i pedagogers arbete med barns relationer 
och på samma gång komplexa att hantera. Detta aktualiserar frågor om 
pedagogers delaktighet i barns sociala liv på fritidshemmet, hur och på vad sätt 
pedagoger närmar sig barns egna kamratkulturer och barnens relationsarbete. 
Då tidigare forskning även visar att villkor för tillträde till interaktion kan se 
olika ut reser sig frågor om i vilka sammanhang som pedagoger väljer att 
stödja barns olika relationer och i vilka sammanhang som detta överlämnas till 
barnen själva. 

I den forskning som redovisas ovan framkommer ett antal strategier som 
barn använder i sitt relationsarbete. Dessa har handlat om att knyta an till 
andra barn, behålla och försvara kamratrelationer, innesluta, utesluta, och 
positionera sig själv och andra liksom att skapa en tillhörighet i en gemenskap 
med andra. Samtliga dessa strategier förefaller en fritidspedagog ha att hantera 
i sitt arbete med barns relationer, och därför blir dylika strategier väsentliga att 
vara observant på även i föreliggande studie. Frågan är hur ett sådant arbete 
kommer till uttryck i fritidshemmet. Den kunskap som redan finns om barns 
relationer behöver ställas i relation till pedagogers perspektiv på arbetet med 
sociala relationer i en institutionell kontext. 

Sammanfattande konklusion utifrån tidigare forskning 
Analysen av fritidshemmets plats i samhälle och utbildning visar tillsammans 
med forskningsgenomgången att arbete med barns relationer är framträdande i 
pedagogers uppdrag och yrkesidentitet. Samtidigt har nya strukturella villkor 
kraftfullt förändrat fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmet som institution 
befinner sig i skolans domäner och med en förväntan att komplettera skolan. 
Barnantalet har ökat avsevärt och med det ökande krav på säkerhet och 
övervakning. Rådande tankefigurer om barn visar att kompetens och 
individualitet dominerar, men att också att andra tankefigurer om barn skapas 
och omskapas i pedagogisk verksamhet. Vidare vet vi att barn idag lever i olika 
kontexter och sammanhang. Forskning ger belägg för att barn strävar efter att 
delta i nätverk av relationer där processer av inneslutning, uteslutning och 
makt finns närvarande. Barn använder olika strategier i detta arbete. Barns 
gemenskaper har olika kvaliteter. Det tycks också finnas en samstämmighet i 
tidigare forskning kring att pedagogers förhållningssätt inverkar på arbetet 
med barn, även om de ovannämnda studierna inte pekar ut ett arbete med 
barns relationer specifikt. Flera studier belyser pedagogernas olika 
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studier av etiska frågor med utgångspunkt från äldre förskolebarn och 
skolbarn. Johanssons forskning visar att både yngre och äldre barn försvarar 
kamrater som är utsatta för andras kränkningar. Ibland sker ett sådant försvar 
även i konflikt med andra barn och vuxna. Trots att barnen riskerar att bli 
utsatta för såväl lärares som kamraters kritik kan de försvara en vän som är i en 
utsatt situation. 

Ihrskog (2006) har, som tidigare nämnts, vänt sig till barnen, för att 
studera deras syn på kamratskap. Studien genomfördes via intervjuer och 
brevväxling mellan forskaren och barnen. Kontakterna pågick under tre år. 
Barnen var 12 år när studien påbörjades. Syftet var att undersöka vilken 
betydelse relationen till kamrater har för barns identitetsbildning och socialisa- 
tion, samt för deras meningsskapande och informella läroprocesser. Teoretiskt 
utgår studien från Meads (1976) teorier. Resultatet visar värdet av att ha 
kamratrelationer. Byggandet av kamratskap är en viktig del av barns 
meningsskapande i sökandet efter identitet. En drivkraft i sökandet efter 
kamrater är likhet och förtroende. I barnens utsagor framkommer att 
organiserade fritidsaktiviteter kan motverka kamratrelationer, medan icke 
strukturerade aktiviteter som innefattar barns egna val, istället kan gynna dem. 
Många gånger är det vuxensamhället, som reglerar barnens fria tid genom att 
styra in barn i särskilda aktiviteter. 

Sammanfattande kommentarer 
Resultaten i ovan nämnda studier förefaller samstämmiga om att relationella 
aspekter i barns och ungas liv innebär ett fortlöpande arbete, ett arbete som 
kan benämnas som sociala relationsprojekt. Utgångspunkt tas ofta i barns 
perspektiv och barn ses som sociala aktörer. Flera olika teorier används, 
däribland Merleau-Pontys livsvärldsfenomenologi som framhåller barns 
kroppsliga möten. Likaså nyttjas Mead för att studera betydelsen av 
identifikationsprocesser mellan barn. Det sociokulturella perspektivet lyfter 
fram lärandeaspekter och via Goffman studeras olika regler för hur människor 
handlar genom situerade aktivitetssystem. Foucaults och Bourdieus teorier har 
använts för att synliggöra maktaspekter och tekniker för styrning.  

Det vi vet från tidigare forskning är att barn redan tidigt i livet är del av 
och strävar efter att skapa gemenskaper med sin omgivning. Flera studier har 
visat hur barn försöker skydda sin lek, vilket kan medverka till att de två 
processerna inneslutning och uteslutning kommer till uttryck. Dessa 
handlingar omgärdas av olika villkor men verkar syfta till att skapa ordning i 
det sociala livet. 

Barns handlingar sker inte tillfälligt utan är kontextuellt relaterade. Barn 
använder olika strategier i ett pågående arbete för att behålla och etablera nya 
kamratrelationer. Förhandling och upprätthållande av relationer är en del av 
en kunskapsprocess som vidgar synen på innebörden av kunskapsbegreppet där 
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sociala aspekter antas vara en viktig del. Det är en del av en kunskapsprocess 
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DEL II TEORI OCH METOD 

Kapitel 4 Grundläggande antaganden och teoretisk 
ram 
I det följande presenteras studiens teoretiska ramverk. Studien placeras inom 
ramen för social konstruktionism (Berger & Luckman, 2003) och inom 
Wengers (1998) sociala teori om praktikgemenskaper och lärandesystem. 
Även Gergens (2009) teori om relationer, som ett villkor för existens, 
presenteras, och ligger till grund för studien. 

Människan som en aktiv och handlande individ 
Grundläggande antaganden i föreliggande studie faller inom ramen för 
socialkonstruktionismen. Inom det socialkonstruktionistiska paradigmet ses 
verkligheten som socialt konstruerad (Burr, 2003). Berger och Luckman 
(2003) beskriver det så att vardagslivet är en pågående verksamhet, som skapas 
och återskapas mellan människor via kommunikativa processer, vilka i sin tur 
leder till nya situationer av mellanmänsklig interaktion. Den verklighet 
människan har tillgång till är alltså språkligt, kommunikativt och socialt 
formulerad och har utvecklats mellan människor i en kulturell kontext. 
Människan ses som en aktiv och handlande individ i en föränderlig värld, som 
hon både kan påverka och påverkas av. 

Genom interaktion, som betraktas som en grundläggande social handling 
mellan människor, skapas gemensam kunskap och villkor för olika kvaliteter i 
relationer (Berger & Luckman, 2003; Burr, 2003). Vivien Burr (2003) 
framhåller att socialkonstruktionismen står för en kritisk hållning mot det som 
betraktas som förgivettaget. Kunskap antas vara kontextbunden, historiskt och 
kulturellt specifik och något som skapas mellan människor genom olika 
kunskapsversioner4. Kunskapsbildning och sociala handlingar är ömsesidiga 
                                                        
4 Människor delar kunskap mellan varandra genom sociala processer i den dagliga interaktionen, vilket 
innebär att kunskap och sociala handlingar går hand i hand. I denna studie kan fritidspedagogers 
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förhållningssätt med interaktionsstilar och framhåller betydelsefulla kvaliteter i 
arbetet med barnen. Vidare indikerar forskningen att det råder ett 
förgivettaget och vardagligt och ofta normativt språkbruk för relationer. Det 
tycks vara svårt att verbalisera ett arbete med barns relationer då det saknas 
begrepp för att beskriva det komplexa arbetet. Forskningen ger även vid 
handen att nya grammatiker för relationer kan utvecklas mot bakgrund av den 
komplexa verklighet som är fritidshemmets. 

Detta reser frågor om pedagogers arbete med barns relationer: Hur ut- 
trycks detta arbete i fritidshem av idag? Vilka tankefigurer och 
begreppsliggörande av barns relationer kommer till uttryck? Hur deltar 
pedagoger i barns sociala liv på fritidshemmet, vilket handlingsutrymme har 
de och på vad sätt närmar de sig barns egna kamratkulturer och barnens 
relationsarbete? Vilka kvaliteter i barns relationer stöds av de vuxna? Vilka 
dilemman och förgivettaganden kan identifieras i detta arbete? Forskningen 
indikerar också ett behov att begreppsliggöra arbetet med barns relationer i 
fritidshem. 
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Enligt Gergen (2009) dominerar en föreställning i vår kultur om 
människan som ett bundet jag. Denna föreställning utmanas av Gergen, som 
menar att ett annat sätt att betrakta människan är att se identitets- 
konstruktioner som ett resultat av föränderliga processer mellan subjekt och 
värld. Utifrån denna utgångspunkt finns inget isolerat själv eller någon helt 
privat upplevelse. Människor existerar i sammanhang med andra och utvecklas 
i en relation. Det innebär enligt Gergen (2009) att vi inte kan stiga ur en 
relation, inte ens i vår privata sfär är vi ensamma. Gergen presenterar två 
begrepp, som åskådliggör relationsprocesser. Det första begreppet är 
samhandling (co-action, Gergen, 2009, s. 29) som beskriver hur handlingar 
mellan människor får sin mening i respons till den andres handling i en 
kontext. Det kan handla om ord i en skriven text eller kommunikation mellan 
människor. Ordet i sig har ingen mening förrän det möter sin läsare och 
kommunikationen bygger på den andres svar. Resonemanget utgår från att 
människor alltid står i förhållande till sin omgivning. Vi är inbäddade i 
relationer, som är riktade till tidigare eller framtida relationer. Det andra 
begreppet är sammanflöde (co-creation, Gergen, 2009, s. 36), som anger att allt 
meningsskapande sker i en relationell process. Individerna, som är inblandade, 
tillhör ett sammanhang där mening och förståelse är sammanflätade snarare än 
individuellt konstruerade. Gergen framhåller att istället för att beskriva er- 
farenheter och minnen som inre mentala tillstånd, utgörs de av processer som 
uttrycks genom samhandling i en kulturell kontext. 

Utifrån detta resonemang kan vi tänka oss att all utbildning är inbäddad i 
relationer. Det medför att en fritidspedagog lever och verkar i samspel och i 
olika relationer med barnen. Arbetet för fritidspedagoger, liksom för andra 
lärare, upptas mer eller mindre medvetet av att skapa villkor för olika 
relationer. Genom att förhandla, omförhandla och upprätthålla olika 
relationer, kan fritidspedagoger bidra till att olika kvaliteter utvecklas i 
relationer barnen emellan och mellan pedagog och barn. En följdfråga blir då 
vilka olika slags relationer, eller kvaliteter i relationer som fritidspedagoger 
arbetar för att åstadkomma. Relationer mellan pedagog och barn är alltid i 
rörelse och kan ge utrymme för både möjligheter och begränsningar i barns 
utveckling. Det händer alltid nya saker i mötet mellan mäniskor och de 
relationella förutsättningarna kan variera. Maktdimensioner finns alltid när- 
varande och kan utövas positivt men också destruktivt och skifta från ett 
ögonblick till ett annat (Foucault, 1969/2002). Frelin (2012) menar att lärares 
relationer till elever liknar många andra slags relationer, dock är de unika på så 
sätt att de är professionella och avser att få barn och ungdomar att lära och 
växa i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. De kan betecknas som 
pedagogiska och bör ha ett positivt värde för barnen (Aspelin & Persson, 
2011). Frelin (2012) framhåller att en dimension av lärares arbete är att främja 
relationer, som är positiva i utbildningssyften. Uppgiften är också att utmana 
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processer i den vardagliga interaktionen. Dessa ståndpunkter ligger i linje med 
Wengers (1998; 2009) sociala teori om lärande, som också utgör utgångspunkt 
i denna studie. Teorin bygger på antagandet att lärande är situerat och alltid 
sker i ett sammanhang och i en situation. Wenger (1998) menar också att 
människor deltar i praktikgemenskaper i sociala lärandesystem. Det är genom 
att ingå i sociala sammanhang, i praktikgemenskaper, man lär något och blir 
den man är. Grundenheten i teorin är således praktikgemenskap, som, enligt 
Wenger (1998), liknar ett minisamhälle av meningsskapande handlingar. Det 
är genom ett ömsesidigt engagemang mellan individer, som relationer hålls 
levande i praktikgemenskaper. Deltagande i en praktikgemenskap kan komma 
till uttryck på en mängd olika sätt, varför det enligt Wenger inte finns några 
enkla principer för samvaro. Dock rör sig praktikgemenskaper om gemen- 
skaper mellan flera individer och som varar över tid. Praktikgemenskapen är 
därför inte att betrakta som en temporär gemenskap, som till exempel uppstår 
mellan några få barn i fritidshemmet vid en specifik tidpunkt. Teorin 
utvecklades för att kunna tolka och förstå hur professionella deltar och 
förhandlar identiteter i praktikgemenskaper på sin arbetsplats men, som jag 
tidigare har visat (Dahl, 2011), kan den också användas för att tolka och förstå 
barns gemenskaper på exempelvis fritidshem. Även i föreliggande studie är 
utgångspunkten att barn ingår i praktikgemenskaper och förhandlar relationer 
på fritidshem. I fokus står nu fritidspedagogers arbete med och tal om barns 
relationer, liksom de villkor för olika relationer, som pedagoger bidrar till i 
detta arbete. Således är det inte pedagogers praktikgemenskaper som studeras. 

Wengers (1998) teori utgör teoretiskt begreppsligt ramverk för att 
identifiera och tolka relationer. Som ett komplement till denna teori använder 
jag också ett vidgat (ontologiskt) perspektiv på relationer med utgångspunkt 
från Gergens (2009) teori om relationer. För att tolka och förstå relationer 
utgår jag även från von Wrights (2000) tankar om det relationella perspektivet. 
Enligt Gergen befinner vi oss alltid i relation med andra människor, och 
relationer kan därför inte betraktas som något som skapas. Däremot för- 
handlas och förändras relationer i kvalitativ mening. von Wright (2000) talar 
om att subjektet, återskapas intersubjektivt i samspel i sociala situationer. 
Subjektet är alltid beroende av andra och ”… den unika individualiteten förstås 
som ett relationellt fenomen” (s. 34). Intersubjektivitet är centralt utifrån ett 
relationellt perspektiv, men utesluter inte att subjektet också har en personlig 
”inre” värld5. 

                                                                                                                               
handlingsrepertoar exemplifiera hur pedagoger erfar och skapar kunskap, som visar sig i handling och 
delas med arbetslaget. 
5 von Wright (2000) framhåller att det relationella perspektivet fokuserar på vad som sker mellan 
deltagarna i relationen. Det punktuella perspektivet ser relationen som något linjärt mellan subjekten 
och som ska närma sig varandra, till skillnad från det relationella perspektivet, som ser relationer som 
en dialektisk process. 
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Enligt Gergen (2009) dominerar en föreställning i vår kultur om 
människan som ett bundet jag. Denna föreställning utmanas av Gergen, som 
menar att ett annat sätt att betrakta människan är att se identitets- 
konstruktioner som ett resultat av föränderliga processer mellan subjekt och 
värld. Utifrån denna utgångspunkt finns inget isolerat själv eller någon helt 
privat upplevelse. Människor existerar i sammanhang med andra och utvecklas 
i en relation. Det innebär enligt Gergen (2009) att vi inte kan stiga ur en 
relation, inte ens i vår privata sfär är vi ensamma. Gergen presenterar två 
begrepp, som åskådliggör relationsprocesser. Det första begreppet är 
samhandling (co-action, Gergen, 2009, s. 29) som beskriver hur handlingar 
mellan människor får sin mening i respons till den andres handling i en 
kontext. Det kan handla om ord i en skriven text eller kommunikation mellan 
människor. Ordet i sig har ingen mening förrän det möter sin läsare och 
kommunikationen bygger på den andres svar. Resonemanget utgår från att 
människor alltid står i förhållande till sin omgivning. Vi är inbäddade i 
relationer, som är riktade till tidigare eller framtida relationer. Det andra 
begreppet är sammanflöde (co-creation, Gergen, 2009, s. 36), som anger att allt 
meningsskapande sker i en relationell process. Individerna, som är inblandade, 
tillhör ett sammanhang där mening och förståelse är sammanflätade snarare än 
individuellt konstruerade. Gergen framhåller att istället för att beskriva er- 
farenheter och minnen som inre mentala tillstånd, utgörs de av processer som 
uttrycks genom samhandling i en kulturell kontext. 

Utifrån detta resonemang kan vi tänka oss att all utbildning är inbäddad i 
relationer. Det medför att en fritidspedagog lever och verkar i samspel och i 
olika relationer med barnen. Arbetet för fritidspedagoger, liksom för andra 
lärare, upptas mer eller mindre medvetet av att skapa villkor för olika 
relationer. Genom att förhandla, omförhandla och upprätthålla olika 
relationer, kan fritidspedagoger bidra till att olika kvaliteter utvecklas i 
relationer barnen emellan och mellan pedagog och barn. En följdfråga blir då 
vilka olika slags relationer, eller kvaliteter i relationer som fritidspedagoger 
arbetar för att åstadkomma. Relationer mellan pedagog och barn är alltid i 
rörelse och kan ge utrymme för både möjligheter och begränsningar i barns 
utveckling. Det händer alltid nya saker i mötet mellan mäniskor och de 
relationella förutsättningarna kan variera. Maktdimensioner finns alltid när- 
varande och kan utövas positivt men också destruktivt och skifta från ett 
ögonblick till ett annat (Foucault, 1969/2002). Frelin (2012) menar att lärares 
relationer till elever liknar många andra slags relationer, dock är de unika på så 
sätt att de är professionella och avser att få barn och ungdomar att lära och 
växa i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. De kan betecknas som 
pedagogiska och bör ha ett positivt värde för barnen (Aspelin & Persson, 
2011). Frelin (2012) framhåller att en dimension av lärares arbete är att främja 
relationer, som är positiva i utbildningssyften. Uppgiften är också att utmana 
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processer i den vardagliga interaktionen. Dessa ståndpunkter ligger i linje med 
Wengers (1998; 2009) sociala teori om lärande, som också utgör utgångspunkt 
i denna studie. Teorin bygger på antagandet att lärande är situerat och alltid 
sker i ett sammanhang och i en situation. Wenger (1998) menar också att 
människor deltar i praktikgemenskaper i sociala lärandesystem. Det är genom 
att ingå i sociala sammanhang, i praktikgemenskaper, man lär något och blir 
den man är. Grundenheten i teorin är således praktikgemenskap, som, enligt 
Wenger (1998), liknar ett minisamhälle av meningsskapande handlingar. Det 
är genom ett ömsesidigt engagemang mellan individer, som relationer hålls 
levande i praktikgemenskaper. Deltagande i en praktikgemenskap kan komma 
till uttryck på en mängd olika sätt, varför det enligt Wenger inte finns några 
enkla principer för samvaro. Dock rör sig praktikgemenskaper om gemen- 
skaper mellan flera individer och som varar över tid. Praktikgemenskapen är 
därför inte att betrakta som en temporär gemenskap, som till exempel uppstår 
mellan några få barn i fritidshemmet vid en specifik tidpunkt. Teorin 
utvecklades för att kunna tolka och förstå hur professionella deltar och 
förhandlar identiteter i praktikgemenskaper på sin arbetsplats men, som jag 
tidigare har visat (Dahl, 2011), kan den också användas för att tolka och förstå 
barns gemenskaper på exempelvis fritidshem. Även i föreliggande studie är 
utgångspunkten att barn ingår i praktikgemenskaper och förhandlar relationer 
på fritidshem. I fokus står nu fritidspedagogers arbete med och tal om barns 
relationer, liksom de villkor för olika relationer, som pedagoger bidrar till i 
detta arbete. Således är det inte pedagogers praktikgemenskaper som studeras. 

Wengers (1998) teori utgör teoretiskt begreppsligt ramverk för att 
identifiera och tolka relationer. Som ett komplement till denna teori använder 
jag också ett vidgat (ontologiskt) perspektiv på relationer med utgångspunkt 
från Gergens (2009) teori om relationer. För att tolka och förstå relationer 
utgår jag även från von Wrights (2000) tankar om det relationella perspektivet. 
Enligt Gergen befinner vi oss alltid i relation med andra människor, och 
relationer kan därför inte betraktas som något som skapas. Däremot för- 
handlas och förändras relationer i kvalitativ mening. von Wright (2000) talar 
om att subjektet, återskapas intersubjektivt i samspel i sociala situationer. 
Subjektet är alltid beroende av andra och ”… den unika individualiteten förstås 
som ett relationellt fenomen” (s. 34). Intersubjektivitet är centralt utifrån ett 
relationellt perspektiv, men utesluter inte att subjektet också har en personlig 
”inre” värld5. 

                                                                                                                               
handlingsrepertoar exemplifiera hur pedagoger erfar och skapar kunskap, som visar sig i handling och 
delas med arbetslaget. 
5 von Wright (2000) framhåller att det relationella perspektivet fokuserar på vad som sker mellan 
deltagarna i relationen. Det punktuella perspektivet ser relationen som något linjärt mellan subjekten 
och som ska närma sig varandra, till skillnad från det relationella perspektivet, som ser relationer som 
en dialektisk process. 
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barnen ska lära sig att vara barn på fritidshem och hantera relationer. Wengers 
perspektiv på lärande kan bidra till att synliggöra hur pedagoger arbetar med 
och skapar villkor för barn att delta i och förhandla relationer i olika 
praktikgemenskaper, vilka utgör en del av innebörden i att lära. Såväl barn 
som unga ingår alltid i relationer, men dessa omges av olika villkor och ges 
olika mening (Dahl, 2011). Det sociala livet på fritidshemmet kan således 
villkora och bidra till att olika kvaliteter i relationer utvecklas i barns 
praktikgemenskaper. Likaväl kan det enskilda barnet omsätta sina erfarenheter 
av relationer i andra sammanhang. 

Meningsskapande i praktikgemenskaper 
Centralt i Wengers (1998) teori är den praktik som utvecklas av människor på 
en arbetsplats. När begreppet praktik sammanförs med gemenskap bildas en 
enhet som benämns praktikgemenskap (1998, s. 5), där både relationer, mening 
och identitet blir föremål för förhandling. För att förhandla om mening krävs, 
enligt Wenger, två aktiva processer: deltagande och reifikation (1998, s. 55; 57). 
Deltagande innebär att människan ingår i ett sammanhang, där hon kan agera 
och kommunicera med andra människor. Reifikation betyder att människor 
sätter ord på, det vill säga begreppsliggör sina erfarenheter. Tillsammans ger 
begreppen deltagande och reifikation möjligheter att förstå olika erfarenheter 
av att ingå i och förhålla sig till praktikgemenskaper. De två processerna 
deltagande och reifikation är ömsesidiga och grundläggande i människors liv, 
menar Wenger (1998). 

Människor har sedan urminnes tider format gemenskaper i en kulturell 
praktik och reflekterat över ett gemensamt lärande (Wenger, 2009). En 
praktikgemenskap innehåller gemensamma handlingar och alla människor 
tillhör praktikgemenskaper både privat och i arbetslivet. Det innebär att en 
praktikgemenskap innehåller en mängd olika relationer. Enligt Wenger (1998) 
reflekterar människor alltid över sin tillhörighet och delaktighet i olika 
praktikgemenskaper, oavsett hur en sådan tillhörighet tar sig uttryck. En 
praktikgemenskap är inte homogen med likvärdiga deltagare, den består av 
individer med olika roller, makt och ansvar. Fritidshemmet utgör en social 
praktik av olika praktikgemenskaper, där pedagoger och barn ingår och skapar 
mening. I dessa praktikgemenskaper förhandlas och omförhandlas olika 
kvaliteter i relationer. Ett sådant förhandlingsarbete kan också ses som en del i 
en kunskapsprocess (Dahl, 2011; Kolbrún, 2012). 

Wenger (1998) framhåller att praktikgemenskapen har tre dimensioner: 
ömsesidigt engagemang (mutual engagement, 1998, s. 73), gemensamt intresse 
runt en aktivitet (joint enterprice, 1998, s. 77) och en delad repertoar (shared 
repertoire, 1998, s. 82).  

Ömsesidigt engagemang rör hur medlemmar bygger praktikgemenskaper 
och förhandlar om sitt medlemskap. Medlemskapet kan variera från att vara 
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relationer, som försvårar och hindrar utbildning. I denna studie antar jag att 
lärares arbete med barns relationer har en intention att hjälpa barn utveckla 
relationer, som ger barn utrymme att växa som människor tillsammans med 
andra. 

Min utgångspunkt är alltså att individer alltid är inbäddade i relationer och 
deltar i praktikgemenskaper. Likaså förhandlas relationer runt ett ömsesidigt 
engagemang, en gemensam strävan och en delad repertoar, vilket behandlas i 
följande avsnitt (Gergen, 2009; Wenger, 1998). Medan Gergens teori ger ett 
perspektiv på relationer bidrar Wengers begrepp såväl till en förståelse av 
relationers uppbyggnad som till analysen.  

Social teori om lärande 
Wengers (1998) teori bidrar med ett perspektiv där lärande betraktas som 
situerat. Wenger betonar också tillhörighet och deltagande i olika praktiker 
som viktiga sammanhang, där lärande sker. Tilltron till att människor själva lär 
sig det de behöver genom att delta i meningsfulla sammanhang snarare än via 
organiserade mål för lärande, är stark hos Wenger6. 

I teorin beskriver Wenger (1998; 2009) lärande med fyra begrepp. Dessa är 
lärande genom tillhörighet, som en del av identitetsskapande, som praktisk 
handling/praktik och som meningsskapande. Delarna räknas som mer eller 
mindre nödvändiga i ett situerat lärande och de pekar ut betydelsen av det 
relationella för lärande. Enligt Wenger förutsätter lärande ett sammanhang 
eller en situation. Det är våra erfarenheter av att tillhöra, som formar och 
utvecklar oss och vi skapar skilda sätt att delta i olika praktikgemenskaper. 
Lärande handlar, enligt Wenger, om hur människor utvecklar sina praktiker 
och förhandlar mening, där relationer utgör en central del. 

Individens tankar om lärande påverkar, enligt Wenger (1998), hur vi 
uppmärksammar och hanterar lärande. I boken Communities of Practice (1998, 
se s. 18) tar Wenger ett försäkringsbolag som exempel, för att beskriva hur 
arbetsledarna på företaget hamnar i marginalen av de anställdas praktik- 
gemenskaper. I denna studie riktas fokus mot hur fritidspedagoger arbetar 
med att skapa villkor för barn att delta och förhandla relationer i olika 
praktikgemenskaper. Fritidspedagogerna kan jämföras med arbetsledare, som 
finns i utkanten av de praktikgemenskaper, som de anställda ingår i. 
Fritidspedagogerna delar inte praktikgemenskaper med barnen, utan befinner 
sig runt omkring dessa, på samma sätt som arbetsledarna finns runt de 
anställda för att instruera och kontrollera. I pedagogernas uppdrag ingår att 
                                                        
6 Samtidigt framhåller Wenger (1998) att det finns andra teorier och perspektiv på lärande, som är 
kompatibla med hans egen teori, men som belyser andra sidor av lärande. Den sociala teorin om 
lärande riktar sig till alla yrkesgrupper och sammanhang, som på olika sätt måste ta sig an lärande som 
rör relationer, gemenskaper och organisationer. 
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barnen ska lära sig att vara barn på fritidshem och hantera relationer. Wengers 
perspektiv på lärande kan bidra till att synliggöra hur pedagoger arbetar med 
och skapar villkor för barn att delta i och förhandla relationer i olika 
praktikgemenskaper, vilka utgör en del av innebörden i att lära. Såväl barn 
som unga ingår alltid i relationer, men dessa omges av olika villkor och ges 
olika mening (Dahl, 2011). Det sociala livet på fritidshemmet kan således 
villkora och bidra till att olika kvaliteter i relationer utvecklas i barns 
praktikgemenskaper. Likaväl kan det enskilda barnet omsätta sina erfarenheter 
av relationer i andra sammanhang. 

Meningsskapande i praktikgemenskaper 
Centralt i Wengers (1998) teori är den praktik som utvecklas av människor på 
en arbetsplats. När begreppet praktik sammanförs med gemenskap bildas en 
enhet som benämns praktikgemenskap (1998, s. 5), där både relationer, mening 
och identitet blir föremål för förhandling. För att förhandla om mening krävs, 
enligt Wenger, två aktiva processer: deltagande och reifikation (1998, s. 55; 57). 
Deltagande innebär att människan ingår i ett sammanhang, där hon kan agera 
och kommunicera med andra människor. Reifikation betyder att människor 
sätter ord på, det vill säga begreppsliggör sina erfarenheter. Tillsammans ger 
begreppen deltagande och reifikation möjligheter att förstå olika erfarenheter 
av att ingå i och förhålla sig till praktikgemenskaper. De två processerna 
deltagande och reifikation är ömsesidiga och grundläggande i människors liv, 
menar Wenger (1998). 

Människor har sedan urminnes tider format gemenskaper i en kulturell 
praktik och reflekterat över ett gemensamt lärande (Wenger, 2009). En 
praktikgemenskap innehåller gemensamma handlingar och alla människor 
tillhör praktikgemenskaper både privat och i arbetslivet. Det innebär att en 
praktikgemenskap innehåller en mängd olika relationer. Enligt Wenger (1998) 
reflekterar människor alltid över sin tillhörighet och delaktighet i olika 
praktikgemenskaper, oavsett hur en sådan tillhörighet tar sig uttryck. En 
praktikgemenskap är inte homogen med likvärdiga deltagare, den består av 
individer med olika roller, makt och ansvar. Fritidshemmet utgör en social 
praktik av olika praktikgemenskaper, där pedagoger och barn ingår och skapar 
mening. I dessa praktikgemenskaper förhandlas och omförhandlas olika 
kvaliteter i relationer. Ett sådant förhandlingsarbete kan också ses som en del i 
en kunskapsprocess (Dahl, 2011; Kolbrún, 2012). 

Wenger (1998) framhåller att praktikgemenskapen har tre dimensioner: 
ömsesidigt engagemang (mutual engagement, 1998, s. 73), gemensamt intresse 
runt en aktivitet (joint enterprice, 1998, s. 77) och en delad repertoar (shared 
repertoire, 1998, s. 82).  

Ömsesidigt engagemang rör hur medlemmar bygger praktikgemenskaper 
och förhandlar om sitt medlemskap. Medlemskapet kan variera från att vara 
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relationer, som försvårar och hindrar utbildning. I denna studie antar jag att 
lärares arbete med barns relationer har en intention att hjälpa barn utveckla 
relationer, som ger barn utrymme att växa som människor tillsammans med 
andra. 

Min utgångspunkt är alltså att individer alltid är inbäddade i relationer och 
deltar i praktikgemenskaper. Likaså förhandlas relationer runt ett ömsesidigt 
engagemang, en gemensam strävan och en delad repertoar, vilket behandlas i 
följande avsnitt (Gergen, 2009; Wenger, 1998). Medan Gergens teori ger ett 
perspektiv på relationer bidrar Wengers begrepp såväl till en förståelse av 
relationers uppbyggnad som till analysen.  

Social teori om lärande 
Wengers (1998) teori bidrar med ett perspektiv där lärande betraktas som 
situerat. Wenger betonar också tillhörighet och deltagande i olika praktiker 
som viktiga sammanhang, där lärande sker. Tilltron till att människor själva lär 
sig det de behöver genom att delta i meningsfulla sammanhang snarare än via 
organiserade mål för lärande, är stark hos Wenger6. 

I teorin beskriver Wenger (1998; 2009) lärande med fyra begrepp. Dessa är 
lärande genom tillhörighet, som en del av identitetsskapande, som praktisk 
handling/praktik och som meningsskapande. Delarna räknas som mer eller 
mindre nödvändiga i ett situerat lärande och de pekar ut betydelsen av det 
relationella för lärande. Enligt Wenger förutsätter lärande ett sammanhang 
eller en situation. Det är våra erfarenheter av att tillhöra, som formar och 
utvecklar oss och vi skapar skilda sätt att delta i olika praktikgemenskaper. 
Lärande handlar, enligt Wenger, om hur människor utvecklar sina praktiker 
och förhandlar mening, där relationer utgör en central del. 

Individens tankar om lärande påverkar, enligt Wenger (1998), hur vi 
uppmärksammar och hanterar lärande. I boken Communities of Practice (1998, 
se s. 18) tar Wenger ett försäkringsbolag som exempel, för att beskriva hur 
arbetsledarna på företaget hamnar i marginalen av de anställdas praktik- 
gemenskaper. I denna studie riktas fokus mot hur fritidspedagoger arbetar 
med att skapa villkor för barn att delta och förhandla relationer i olika 
praktikgemenskaper. Fritidspedagogerna kan jämföras med arbetsledare, som 
finns i utkanten av de praktikgemenskaper, som de anställda ingår i. 
Fritidspedagogerna delar inte praktikgemenskaper med barnen, utan befinner 
sig runt omkring dessa, på samma sätt som arbetsledarna finns runt de 
anställda för att instruera och kontrollera. I pedagogernas uppdrag ingår att 
                                                        
6 Samtidigt framhåller Wenger (1998) att det finns andra teorier och perspektiv på lärande, som är 
kompatibla med hans egen teori, men som belyser andra sidor av lärande. Den sociala teorin om 
lärande riktar sig till alla yrkesgrupper och sammanhang, som på olika sätt måste ta sig an lärande som 
rör relationer, gemenskaper och organisationer. 
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repertoar av olika bemötanden och föreställningar, som fritidspedagoger ger 
uttryck för och använder i sitt arbete. I detta arbete blir pedagogerna förebilder 
som normgivare runt barnen. Pedagoger blir inte bara viktiga som enskilda 
förebilder och normgivare, utan också genom den handlingsrepertoar av 
gemensamma erfarenheter, som de delar och använder i förhållande till barns 
relationer. En repertoar av erfarenheter behöver dock inte alltid delas i arbets- 
laget. Ibland handlar fritidspedagoger utifrån egna ställningstaganden, som 
inte är begreppsliggjorda eller framförhandlade i arbetslaget. I fokus för denna 
studie är således den handlingsrepertoar av både handling och reflektion som 
fritidspedagoger förfogar över när det gäller arbetet med barns relationer. 

Relationer i praktikgemenskaper 
Wenger (1998) utvecklar inte helt explicita resonemang om relationer, utan 
dessa ligger snarare implicit i teorin om lärande och praktikgemenskaper. 
Därför har som redan nämnts hjälp också tagits av Gergen (2009), när det 
gäller förståelsen av just relationer. 

Wengers (1998) sociala teori om lärande och identitetsutveckling har 
framförallt använts i organisationsforskning. Teorin har rötter i de socio- 
kulturella perspektiven och flera begrepp härstammar från tidigare studier av 
Lave och Wenger (1991), vilka senare har utvecklats av Wenger (1998; 2002; 
2009) i en omfångsrik begreppsaparat. Denna studie tar hjälp av valda begrepp 
från Wengers teori, för att tolka och förstå hur fritidspedagoger arbetar med 
barns relationer på fritidshemmet. Jag vill återigen betona att det är fritids- 
pedagoger som är aktörer och studien har avgränsats till att fokusera på deras 
arbete med barnen. Det betyder att uppmärksamheten inte riktas mot fritids- 
pedagogernas inbördes förhandlingar av relationer i praktikgemenskaper. 

Wenger (1998) skriver att relationer innefattar en blandning av olika 
faktorer som existerar tillsammans i en praktikgemenskap. 

 
In real life, mutual relations among participants are complex 
mixtures of power and dependence, pleasure and pain, expertise and 
helpness, success and failure, amassment and deprivation, alliance 
and competition, ease and struggle, authority and collegiality, 
resistance and compliance, anger and tenderness, attraction and 
repugnance, fun and boredom, trust and suspicion, friendship and 
hatred. Communities of practice have it all (Wenger, 1998, s. 77). 

 
Innebörden i ovanstående citat är att relationer i en praktikgemenskap inte ska 
idealiseras och betraktas som optimala eller endast ”goda”. Ett engagemang 
(Wenger, 1998, s. 73) behöver inte innebära harmoni i praktikgemenskapen, 
utan kan också innehålla meningsskiljaktigheter och konflikter. En praktik- 
gemenskap består av kvalitativt olika relationer karaktäriserade av olika former 
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centralt till perifert och ha inslag av inkluderande och exkluderande processer. 
Barns medlemskap kan variera. De kan positionera sig eller positioneras mitt i 
en praktikgemenskap eller i utkanten, vilket kan skapa olika villkor för 
relationers kvaliteter. I ett ömsesidigt engagemang ingår också att förhålla sig 
till de värden och normer, som är utmärkande för den kultur som skapas i 
praktikgemenskapen (Dahl, 2011) och för hur medlemmarna interagerar i en 
praktikgemenskap. I barns praktikgemenskaper skapas olika kulturer, vilka 
både kan gynna och missgynna barns möjligheter att förhandla och 
omförhandla relationer (Dahl, 2011). I denna studie fokuseras hur fritids- 
pedagoger förhåller sig till dessa olika villkor i relationer, liksom hur 
fritidspedagoger förhåller sig till barns praktikgemenskaper och de positioner 
barn får respektive tar i dessa. 

Den andra dimensionen utgörs av ett gemensamt intresse runt en aktivitet. 
Att samlas runt ett innehåll, som bygger på ett gemensamt intresse och ett 
gemensamt ansvar, håller samman en praktikgemenskap. Wenger (1998) 
menar att alla inte känner samma ansvar och inte heller tycker lika i en 
praktikgemenskap. Ibland kan olika ståndpunkter leda till förhandling och 
utveckla praktikgemenskapen. Varje individ kan agera olika, men de står ändå 
i relation till varandra och strävar efter att utföra en gemensam uppgift på 
exempelvis en arbetsplats (Wenger, 1998). Fritidspedagogen kan bidra till 
olika kvaliteter i barns relationer genom att förhålla sig på olika sätt till 
barnens gemensamma intressen och förhandlingar runt en aktivitet.  

Den tredje dimensionen är en delad repertoar. Denna repertoar kan 
betraktas som en spelplan eller scen där olika föreställningar utvecklas 
beträffande till exempel hur kön, klass och etnicitet konstrueras inom 
praktikgemenskapen (Paechter, 2007). Sådana föreställningar kan upplevas så 
självklara att de förefaller ”osynliga” både för deltagande barn och 
fritidspedagoger. Carrie Paechter (2007), som har inspirerats av Wengers 
(1998) teori, skriver om överlappande lokala praktikgemenskaper av 
maskulinitet och femininitet. I dessa lokala praktikgemenskaper erfar barn vad 
det kan betyda att mötas som pojke eller som flicka och vilka förväntningar 
som ställs på dem. Enligt Paechter är den delade repertoaren mest 
betydelsefull för hur kön konstrueras inom de lokala maskulina respektive 
feminina praktikgemenskaperna. Alla bär på ett multimedlemskap. Vi är inte 
bara män respektive kvinnor, utan vi är också berörda av till exempel etnicitet, 
klass och familj. Hur olika repertoarer i barns praktikgemenskaper, byggs upp 
och får stöd av fritidspedagoger kan synliggöra skilda villkor för barn att 
förhandla relationer i en praktik. Det är alltså inte bara barnen själva som till 
exempel konstruerar föreställningar om kön, utan de vuxna medverkar och 
upprätthåller bilder av pojkar och flickor i en praktik. 

En delad repertoar kan också utgöras av fritidspedagogers olika kunskaper 
och erfarenheter av arbetet med barns relationer och bilda en handlings- 
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repertoar av olika bemötanden och föreställningar, som fritidspedagoger ger 
uttryck för och använder i sitt arbete. I detta arbete blir pedagogerna förebilder 
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Wengers (1998) sociala teori om lärande och identitetsutveckling har 
framförallt använts i organisationsforskning. Teorin har rötter i de socio- 
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barns relationer på fritidshemmet. Jag vill återigen betona att det är fritids- 
pedagoger som är aktörer och studien har avgränsats till att fokusera på deras 
arbete med barnen. Det betyder att uppmärksamheten inte riktas mot fritids- 
pedagogernas inbördes förhandlingar av relationer i praktikgemenskaper. 

Wenger (1998) skriver att relationer innefattar en blandning av olika 
faktorer som existerar tillsammans i en praktikgemenskap. 

 
In real life, mutual relations among participants are complex 
mixtures of power and dependence, pleasure and pain, expertise and 
helpness, success and failure, amassment and deprivation, alliance 
and competition, ease and struggle, authority and collegiality, 
resistance and compliance, anger and tenderness, attraction and 
repugnance, fun and boredom, trust and suspicion, friendship and 
hatred. Communities of practice have it all (Wenger, 1998, s. 77). 

 
Innebörden i ovanstående citat är att relationer i en praktikgemenskap inte ska 
idealiseras och betraktas som optimala eller endast ”goda”. Ett engagemang 
(Wenger, 1998, s. 73) behöver inte innebära harmoni i praktikgemenskapen, 
utan kan också innehålla meningsskiljaktigheter och konflikter. En praktik- 
gemenskap består av kvalitativt olika relationer karaktäriserade av olika former 
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centralt till perifert och ha inslag av inkluderande och exkluderande processer. 
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klass och familj. Hur olika repertoarer i barns praktikgemenskaper, byggs upp 
och får stöd av fritidspedagoger kan synliggöra skilda villkor för barn att 
förhandla relationer i en praktik. Det är alltså inte bara barnen själva som till 
exempel konstruerar föreställningar om kön, utan de vuxna medverkar och 
upprätthåller bilder av pojkar och flickor i en praktik. 

En delad repertoar kan också utgöras av fritidspedagogers olika kunskaper 
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praktikgemenskaper och gör det också möjligt för andra barn att röra sig 
mellan olika praktikgemenskaper (Dahl, 2011). Av intresse för denna studie är 
att se om, och på vilket sätt fritidspedagoger understödjer eller begränsar barns 
gränsövergångar och hur de uppfattar barns gränsförhandlingar. 

Variationer av deltagande och icke-deltagande i 
praktikgemenskaper 
Erfarenheter av icke-deltagande är, enligt Wenger (1998), en oundviklig del 
av livet och som människor kan vi inte känna delaktighet i alla 
praktikgemenskaper. I teorin beskrivs olika former för förhandling av 
deltagande inom en praktikgemenskap eller i förhållande till olika praktik- 
gemenskaper. Att förhandla deltagande och icke-deltagande handlar om hur 
professionella definierar sig själva i förhållande till yrkessammanhanget och 
olika sätt att utföra yrket. Här använder sig Wenger av begrepp som centralt, 
perifert och marginellt deltagande. Ett centralt deltagande innebär att del- 
tagaren befinner sig i centrum av praktikgemenskapen. Ett perifert deltagande 
kan, men behöver inte nödvändigtvis leda till ett centralt deltagande. 
Marginellt deltagande leder aldrig till centralt deltagande, enligt Wenger 
(1998). I Dahl (2011) studerades barns olika positioner i förhållande till den 
praktikgemenskap de ingick i. För en del barn verkade det omöjligt att 
förhandla sig till andra positioner än perifera eller marginella. Utifrån denna 
kunskap blir det intressant att i denna studie undersöka hur fritidspedagoger 
talar om och förhåller sig till barns olika positioner för deltagande och icke 
deltagande i praktikgemenskaper. Begreppen kan också belysa fritids- 
pedagogers egen positionering då de arbetar med barns relationer. 

Att tillhöra en praktikgemenskap 
I tidigare avsnitt har jag berört Wengers (1998) syn på lärande som situerat 
och hur människor förhandlar mening genom deltagande och begreppslig- 
görande. Jag har även beskrivit olika förutsättningar för en praktikgemenskap i 
termer av ett ömsesidigt engagemang, ett gemensamt intresse runt en aktivitet 
och en delad repertoar. Gränser kan binda samman praktikgemenskaper, men 
också stärka gränser mot dem som inte betraktas som önskvärda deltagare. 
Som en ytterligare del i teorin presenterar Wenger (1998) tre olika sätt att 
tillhöra (1998, s. 173) en praktikgemenskap: genom engagemang (s. 173), 
föreställningar (1998, s. 173) och anpassning (1998, s. 174). 

Att skapa tillhörighet i en praktikgemenskap kan ske genom engagemang, 
där deltagare samspelar och kommunicerar. Det i sig kräver förhandlingar om 
tillhörighet och medlemskap, vilka ger erfarenheter av identitet det vill säga 
vem jag är i förhållande till andra. Wenger (1998) påpekar att graden av 
engagemang är en fråga om tid, fysisk närvaro och hur många olika samman- 
hang man har förmåga att hantera samtidigt. 
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av ömsesidigt engagemang runt gemensamma aktiviteter. I teorin anges också 
att förhandling och ett gemensamt strävande runt en uppgift ger upphov till 
olika slag av relationer och olika former av ansvar (1998, s. 81). Sådana 
relationer av engagemang och ansvar har betydelse för vad som blir viktigt och 
centralt i praktikgemenskapen, vad som tas för givet och vad som är 
underförstått. Ansvar kan vara begreppsliggjort genom regler, men kan också 
existera outtalat mellan deltagarna inom praktikgemenskapen. Att engageras 
och arbeta för att lösa en uppgift är en process av relationer, där ansvar är en 
viktig faktor och driver praktikgemenskapen framåt. Ansvar kan framkalla 
energi och ge deltagarna kraft till olika handlingar och nya idéer, eller till att 
sortera bland gamla. Sammanfattningsvis kan engagemang och ansvar för 
relationer ses som viktiga komponenter i praktikgemenskaper, även om 
Wenger (1998) betonar att sådana dimensioner kan vara lokalt relaterade och 
lokalt giltiga. 

Frågan är vilka olika former av engagemang och ansvar som fritids- 
pedagoger ger stöd för eller begränsar i barns relationer? Vilka möjligheter till 
meningsskiljaktigheter och konflikter ges det utrymme för i fritidshemmets 
verksamhet? 

Gränser i praktikgemenskaper 
I Wengers (1998) teori beskrivs även gränsrelationer (boundary relations, 1998, 
s. 104). Gränser betraktas som mer flytande än fasta. Gränser konstrueras av 
deltagarna genom deras engagemang i det som pågår i praktikgemenskapen, 
vilket i sin tur kan stärka gemenskapen. Historier som berättas inom 
praktikgemenskapen, skilda sätt att kommunicera eller att använda olika 
objekt, skapar gränser och exkluderar eller inkluderar. Gränser är ofta 
outtalade, men kan få betydelse för vem eller vilka som känner sig delaktiga i 
en gemenskap. Dels binder gränser samman praktikgemenskaper, dels 
erbjuder gränser lärandetillfällen. Deltagare förhandlar identiteter i gräns- 
områden, som omger praktikgemenskaper. Fritidspedagoger rör sig mellan 
barns olika praktikgemenskaper, där det är omöjligt att förutse vad som kan 
hända. Utmaningen för fritidspedagogen är att vara öppen för flexibla 
lösningar, som inte alltid är framförhandlade i arbetslaget. Dock är det inte 
alla gränser som möjliggör övergångar mellan praktikgemenskaper. Enligt 
Wenger (1998) kan gränser involvera människor som fungerar som mäklare 
(1998, s. 105), som kan förstärka eller försvaga olika kvaliteter i relationer 
mellan praktikgemenskaper. I denna studie kan fritidspedagogers agerande 
förstås utifrån begreppet mäklare, då de i sitt arbete kan tänkas både stödja och 
utmana barns möten i och mellan praktikgemenskaper. Även gränsobjekt, 
(1998, s. 105), i form av artefakter, dokument och olika föremål, kan såväl 
binda samman deltagare som skapa hinder för deltagande. Jag har i en tidigare 
studie visat hur en del barn kan agera mäklare. Dessa barn rör sig mellan olika 
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mellan olika praktikgemenskaper (Dahl, 2011). Av intresse för denna studie är 
att se om, och på vilket sätt fritidspedagoger understödjer eller begränsar barns 
gränsövergångar och hur de uppfattar barns gränsförhandlingar. 

Variationer av deltagande och icke-deltagande i 
praktikgemenskaper 
Erfarenheter av icke-deltagande är, enligt Wenger (1998), en oundviklig del 
av livet och som människor kan vi inte känna delaktighet i alla 
praktikgemenskaper. I teorin beskrivs olika former för förhandling av 
deltagande inom en praktikgemenskap eller i förhållande till olika praktik- 
gemenskaper. Att förhandla deltagande och icke-deltagande handlar om hur 
professionella definierar sig själva i förhållande till yrkessammanhanget och 
olika sätt att utföra yrket. Här använder sig Wenger av begrepp som centralt, 
perifert och marginellt deltagande. Ett centralt deltagande innebär att del- 
tagaren befinner sig i centrum av praktikgemenskapen. Ett perifert deltagande 
kan, men behöver inte nödvändigtvis leda till ett centralt deltagande. 
Marginellt deltagande leder aldrig till centralt deltagande, enligt Wenger 
(1998). I Dahl (2011) studerades barns olika positioner i förhållande till den 
praktikgemenskap de ingick i. För en del barn verkade det omöjligt att 
förhandla sig till andra positioner än perifera eller marginella. Utifrån denna 
kunskap blir det intressant att i denna studie undersöka hur fritidspedagoger 
talar om och förhåller sig till barns olika positioner för deltagande och icke 
deltagande i praktikgemenskaper. Begreppen kan också belysa fritids- 
pedagogers egen positionering då de arbetar med barns relationer. 

Att tillhöra en praktikgemenskap 
I tidigare avsnitt har jag berört Wengers (1998) syn på lärande som situerat 
och hur människor förhandlar mening genom deltagande och begreppslig- 
görande. Jag har även beskrivit olika förutsättningar för en praktikgemenskap i 
termer av ett ömsesidigt engagemang, ett gemensamt intresse runt en aktivitet 
och en delad repertoar. Gränser kan binda samman praktikgemenskaper, men 
också stärka gränser mot dem som inte betraktas som önskvärda deltagare. 
Som en ytterligare del i teorin presenterar Wenger (1998) tre olika sätt att 
tillhöra (1998, s. 173) en praktikgemenskap: genom engagemang (s. 173), 
föreställningar (1998, s. 173) och anpassning (1998, s. 174). 

Att skapa tillhörighet i en praktikgemenskap kan ske genom engagemang, 
där deltagare samspelar och kommunicerar. Det i sig kräver förhandlingar om 
tillhörighet och medlemskap, vilka ger erfarenheter av identitet det vill säga 
vem jag är i förhållande till andra. Wenger (1998) påpekar att graden av 
engagemang är en fråga om tid, fysisk närvaro och hur många olika samman- 
hang man har förmåga att hantera samtidigt. 

48 

av ömsesidigt engagemang runt gemensamma aktiviteter. I teorin anges också 
att förhandling och ett gemensamt strävande runt en uppgift ger upphov till 
olika slag av relationer och olika former av ansvar (1998, s. 81). Sådana 
relationer av engagemang och ansvar har betydelse för vad som blir viktigt och 
centralt i praktikgemenskapen, vad som tas för givet och vad som är 
underförstått. Ansvar kan vara begreppsliggjort genom regler, men kan också 
existera outtalat mellan deltagarna inom praktikgemenskapen. Att engageras 
och arbeta för att lösa en uppgift är en process av relationer, där ansvar är en 
viktig faktor och driver praktikgemenskapen framåt. Ansvar kan framkalla 
energi och ge deltagarna kraft till olika handlingar och nya idéer, eller till att 
sortera bland gamla. Sammanfattningsvis kan engagemang och ansvar för 
relationer ses som viktiga komponenter i praktikgemenskaper, även om 
Wenger (1998) betonar att sådana dimensioner kan vara lokalt relaterade och 
lokalt giltiga. 

Frågan är vilka olika former av engagemang och ansvar som fritids- 
pedagoger ger stöd för eller begränsar i barns relationer? Vilka möjligheter till 
meningsskiljaktigheter och konflikter ges det utrymme för i fritidshemmets 
verksamhet? 

Gränser i praktikgemenskaper 
I Wengers (1998) teori beskrivs även gränsrelationer (boundary relations, 1998, 
s. 104). Gränser betraktas som mer flytande än fasta. Gränser konstrueras av 
deltagarna genom deras engagemang i det som pågår i praktikgemenskapen, 
vilket i sin tur kan stärka gemenskapen. Historier som berättas inom 
praktikgemenskapen, skilda sätt att kommunicera eller att använda olika 
objekt, skapar gränser och exkluderar eller inkluderar. Gränser är ofta 
outtalade, men kan få betydelse för vem eller vilka som känner sig delaktiga i 
en gemenskap. Dels binder gränser samman praktikgemenskaper, dels 
erbjuder gränser lärandetillfällen. Deltagare förhandlar identiteter i gräns- 
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tillhörighet, deltagande som anpassning. Kvaliteter kan uttryckas i olika 
praktikgemenskaper och allianser. 

I denna studie förstås kvaliteter som vissa karaktäristiska drag i en relation, 
vilka kan visa ett visst värde. Det är inom och mellan praktikgemenskaper som 
olika kvaliteter i relationer förhandlas och förändras. Medan relationer alltid 
existerar är kvaliteter i relationer rörliga, socialt konstruerade och värderade. 
Kvaliteter i relationer varierar således och vissa kan betraktas som mer 
önskvärda än andra av de verksamma i en pedagogisk kontext som 
fritidshemmet. Begreppet kvalitet i relationer anger olika sorter av relationer, 
medan kvalitativt olika relationer anger en mer generell skillnad mellan 
relationer.  

Sammanfattningsvis kan sägas att fritidspedagoger skapar villkor för olika 
kvaliteter i barnens inbördes relationer och i deras deltagande i praktik- 
gemenskaper. Ett arbete med barns relationer i en pedagogisk kontext har 
alltid en utbildningspotential, som syftar till barns lärande och utveckling. 
Pedagogiska relationer torde dock inte endast åsyfta ”goda och harmoniska 
relationer”, det handlar snarare om att arbeta för att skapa villkor för barn att 
erfara kvalitativt olika relationer tillsammans med sin omgivning. Relationer är 
inte bara fyllda av harmoni, utan kan likaväl utgöras av konflikter, makt och 
hierarkier. Genom att studera fritidspedagogers handlingsrepertoar, kan 
kunskap vinnas hur denna handlingsrepertoar skapar villkor för olika kvaliteter 
i relationer. Stödjer fritidspedagoger särskilda slags relationer i barns gemen- 
skaper? Wengers (1998) begreppsapparat används således till stora delar i 
analysen medan Gergens (2009) teori utgör ett perspektiv på relationer, men 
har inspirerat till begreppet kvaliteter i relationer. Jag vill framhålla dessa 
teoriers komplementära funktion i studien och att deras resonemang glider in i 
varandra. Det kan summeras med följande: Vi ingår alla i praktikgemenskaper 
samtidigt som vi alltid är i relationer. 

I följande avsnitt beskrivs de begrepp som används som analysverktyg. 

Analysbegrepp i studien 
Nedan sammanfattas de begrepp som används i analysen av data, för att tolka 
och förstå materialet. Begreppen är i huvudsak hämtade från Wengers (1998) 
teori om att skapa mening i praktikgemenskaper, men har också influerats av 
Gergen (2009). 

 
•  Handlingsrepertoar är ett överordnat begrepp och förstås i studien som ett 

samlande begrepp för fritidspedagogers yrkeskunnande i arbetet med barns 
olika relationer, som uttrycks genom tal och handling. Handlingsrepertoar 
är ytterst gemensamt konstruerad och relaterad till ett sammanhang och en 
speciell historisk och kulturell praktik. En handlingsrepertoar bygger på 
pedagogers olika erfarenheter och kunskaper i arbetet, av idéer, för- 
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Det andra sättet att tillhöra handlar om föreställningar av olika slag. Inom 
praktikgemenskapen skapas gemensamma föreställningar om möjligheter, det 
som anses normalt, om det förflutna och framtiden och även om deltagarna 
själva. Dessa föreställningar är relationella och bygger på förhandlingar i mötet 
med andra. Wenger (1998) beskriver skapandet av identitet som en socialt 
konstruerad process. Enligt författaren är det omöjligt att beskriva var sfären 
för det individuella slutar och det kollektiva börjar. 

Ett tredje sätt att tillhöra en praktikgemenskap utgörs av anpassning, där 
deltagarna anpassar sig efter de normer och regler som förhandlas fram i 
praktikgemenskapen. Anpassning är en gemensam process, där praktik- 
gemenskapens deltagare konstruerar gemensamma tolkningar och 
överenskommelser om beslut, vilka deltagarna förutsätts följa. Enligt Wenger 
(1998) kan anpassning kräva både energi och makt. Att anpassa sig efter andra 
kräver energi och att få andra att anpassa sig kräver makt. Anpassning kan 
handla om hierarkier bland barn inom gemenskaper, där det kan tänkas att 
fritidspedagoger menar att de måste förhålla sig till olika anpassningsprocesser, 
för att barnens inbördes relationer inom praktikgemenskapen ska fungera. 

Wenger (1998) framhåller att samtliga aspekter av tillhörighet behövs i ett 
socialt lärandesystem, då dessa är villkor för praktikgemenskaper. Dock 
förekommer det alltid en variation av engagemang, föreställningar samt 
anpassning i människors handlingar. Därutöver kräver varje sätt att tillhöra 
olika slags arbete från deltagarnas sida och varje tillhörighet involverar 
kompromisser och förhandlingar. Fritidspedagogernas arbete med barns olika 
relationer kräver engagemang i förhållande till olika barn och de olika 
praktikgemenskaper som de deltar i. Att tillhöra en praktikgemenskap, liksom 
kvalitén på denna tillhörighet, är en central del i människors liv. Den 
tillhörighet ett barn erfar på fritidshemmet villkorar barnets sociala liv i den 
pedagogiska praktiken. 

Olika kvaliteter i relationer 
Kvaliteter i relationer är ett begrepp vars förankring i studien förtjänar en 
förklaring. Begreppet kvaliteter i relationer har beröringspunkter med såväl 
Gergens (2009) som med Wengers (1998; 2002; 2009) teorier. Med stöd av 
Gergens (2009) teori förstås relationer som en existentiell och ständigt 
pågående dimension i människors liv. Eftersom relationer alltid existerar 
mellan människor blir det därför intressant att studera olika kvaliteter i dessa. 
Wengers (1998) teori å sin sida belyser relationers betydelse och olika villkor i 
praktikgemenskaper. Wengers teori lyfter fram olika dimensioner av till- 
hörighet, som kan bidra till eller begränsa olika kvaliteter i relationer. 
Kvaliteter i relationer kan, enligt Wengers begreppsapparat (1998), utvecklas 
genom olika former av engagemang och ansvar, i såväl gemensamt intresse, 
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tillhörighet, deltagande som anpassning. Kvaliteter kan uttryckas i olika 
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studera vilka positioneringar som är möjliga för fritidspedagoger att ta eller 
ges i förhållande till barns olika gemenskaper, dels hur pedagoger förhåller 
sig till och resonerar om barns positioneringar i olika praktikgemenskaper 
och allianser. 
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väntningar och förhållningssätt i arbetet med barns relationer. Denna 
studie visar fritidspedagogers handlingsrepertoar avseende önskvärda och 
mindre önskvärda kvaliteter i relationer mellan barn. Kvaliteter är 
relaterade till de övriga begrepp som används i studien och ställer frågor 
om vilka karaktärer som framhålls i barns olika gemenskaper. Kvaliteter 
uttrycks i fritidspedagogers normativa tal och handlingar i arbete med 
barns relationer. Hur värderas olika praktikgemenskaper? Vilka former av 
intresse, tillhörighet, deltagande, förhandling och anpassning upp- 
märksammas och på vad sätt? Kvaliteter har också att göra med det som 
anses som normalt respektive avvikande och kan uttryckas i normer för vad 
som är önskvärt i ett visst sammanhang då det gäller barns relationer. 
Sådana normer kan också vara knutna till olika föreställningar om 
maskulinitet och feminitet.  
 

•  Praktikgemenskaper kan ses som ett dynamiskt rörligt begrepp för barns 
olika relationer som fritidspedagogerna ser, ingriper och deltar i, och som 
kan beskrivas utifrån pedagogers yrkeserfarenhet. Tillhörighet och 
deltagande rör praktikgemenskapens karaktär och används för att tolka och 
förstå hur fritidspedagoger beskriver och strävar efter att skapa villkor för 
barn att utöva olika relationer i praktikgemenskaper. Barns förutsättningar 
för att erfara tillhörighet och deltagande kan variera och i arbetet kan 
pedagoger möta processer av inkludering och exkludering, som de måste 
förhålla sig till. Gränser är också ett dynamiskt begrepp och markerar 
tillhörighet och får betydelse för vilka som är delaktiga i en gemenskap. 
Begreppet används för att synliggöra hur fritidspedagoger förhåller sig till 
både uttalade och outtalade skiljelinjer mellan barns olika 
praktikgemenskaper. Gränser kan utgöras av institutionella villkor, som i 
sin tur medverkar till gränser mellan barn. Allianser, som är en mer nära 
form av gemenskap kan också skapa gränser som försvårar tillträde till 
praktikgemenskaper. Allians i denna studie avser en ”inre kärna” av 
deltagare, som samlas runt ett gemensamt intresse. Fritidspedagoger och 
barn kan agera mäklare för att möjliggöra möten mellan barn. Frågor i 
analysen handlar om hur fritidspedagoger stödjer barns gränsarbete eller 
agerar gränsvakt. 
 

•  Deltagande och icke deltagande innebär olika former av förhandling av 
deltagande, såväl inom en praktikgemenskap som i förhållande till praktik- 
gemenskaper. När fritidspedagoger arbetar med barn befinner, de sig i 
någon form av fysisk närhet till barnens olika gemenskaper. Begreppen 
centralt, perifert eller marginellt deltagande anger olika positioneringar som 
är möjliga att inom ramen för en praktikgemenskap eller allians och som 
exempelvis barn eller vuxna kan ta eller ges. Begreppen används dels för att 
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medvetenhet om närvarons betydelse. Reflexivitet är ett sätt att förhålla sig 
kritisk till de tillvägagångssätt som används och den kunskap som konstrueras 
i en studie. På samma gång, menar författarna, att det är viktigt att förhålla sig 
till att den kunskap som konstrueras kan få konsekvenser. Publikationer av 
forskningsresultat kan bidra till att skapa ett klimat och påverka politiska och 
praktiska beslut. Resultat, som visar på barns utsatthet vid mobbning, kan vara 
ett sådant exempel (Hammersley & Atkinson, 2007). Mats Alvesson och Kaj 
Sköldberg (2008) framhåller att empirisk forskning som präglas av reflektion 
”… ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer sanningar” (s. 20). En 
kunskapsbildningsprocess bör öppna upp för nya frågor. Tolkning och 
reflektion är två grundelement i reflekterande forskning, enligt författarna, och 
följaktligen också inom etnografi. Det kräver att forskaren är medveten om 
teori, språk och förförståelse. Det kräver också att forskaren vänder blicken 
”inåt” mot den egna personen och de traditioner i samhället som kan ha 
påverkat de egna föreställningarna. Min förförståelse har givetvis påverkat de 
olika val som har gjorts i forskningsprocessen. Här blir den reflexiva 
medvetenheten väsentlig och en hjälp till att förhålla mig kritisk. Jag har 
strävat efter att inta ett öppet sinnelag för studieobjektet och för oväntade 
data, som har visat sig i fältarbetet. Därutöver har jag försökt att förhålla mig 
kritisk till mina tolkningar av det empiriska materialet och att växelvis ta stöd i 
teori. Christina Garsten (2004) framhåller att etnografi också är ett resultat av 
relationen mellan forskaren, den studerade gruppen och läsaren. Att agera 
forskare i fritidspedagogernas vardagsverklighet och att återge rimliga 
tolkningar av denna med en teoretisk ram är ett ansvarsfullt uppdrag. I 
följande avsnitt avser jag att beskriva denna process och de val som gjorts längs 
vägen. 

Tillträde till fältet 
De fritidshem som har ingått i denna studie har valts utifrån två kriterier. Det 
första kriteriet var att fritidspedagogerna skulle ha lång erfarenhet av arbete i 
fritidshem, då verksamheten har förändrats över tid. För att skildra arbetet 
med barns relationer, kan det vara av intresse att möta pedagoger med lång 
erfarenhet, eftersom dessa har en bred repertoar av olika möten med barn, 
vilket i sin tur kan antas ge olika perspektiv på arbete med barns olika 
relationer. Att ha arbetat i en verksamhet under många år, borde ha gett rika 
tillfällen att diskutera barns relationer med arbetskamrater och föräldrar, vilket 
kan ha bidragit till en mångfasetterad förståelse. Min idé var att kriteriet lång 
erfarenhet skulle kunna ge rikare beskrivningar och problematiseringar av 
fritidspedagogernas handlingsrepertoar beträffande arbetet med barns 
relationer. Erfarenheter av ett arbete över tid kan också ge infallsvinklar till, 
om ett arbetsområde har intensifierats eller inte. Idag beskrivs ofta arbetet på 
fritidshemmet som problematiskt med hänvisning till stora barngrupper och 
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Kapitel 5 Metodologiska överväganden och 
datakonstruktion 
Inledningsvis presenteras metodologiska utgångspunkter. Därefter följer en 
presentation av deltagarna i studien samt hur forskarrollen som deltagande 
observatör och samtalsledare har hanterats. Vidare beskrivs de två fritidshem 
som har ingått i studiens fältarbete. Avslutningsvis diskuteras data- 
konstruktion och analys följt av etiska överväganden samt ett avsnitt om 
studiens trovärdighet och kvalitet. 

Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie har en etnografisk ansats, där intresset har riktats mot 
fritidspedagogers handlingsrepertoar beträffande sociala och pedagogiska 
processer i deras arbete med barns relationer. Den etnografiska ansatsen kan, 
enligt Dennis Beach (1997), bidra till en ökad förståelse för dylika sociala 
processer och fenomen. Etnografi består både av en metodologi med ett 
särskilt kunskapsintresse och av specifika fältnära metoder avsedda för att 
förstå och vinna kunskap om människors meningsskapande. Margaret 
LeCompte och Judith Preissle (1993) beskriver etnografin både som en 
produkt och en process. Produkten utgörs i det här fallet av en avhandling som 
berättar en historia om en grupp människor. Processen utgörs av de metoder 
som leder fram till denna avhandling. Inom etnografin studeras sociala 
processer inom ett vardagligt sammanhang.  

Ett grundläggande kunskapsintresse inom etnografin är att förstå mening i 
ett vardagligt sammanhang genom att studera sociala fenomen från insidan, 
även om det sker från ett utifrånperspektiv. Martyn Hammersley och Paul 
Atkinson (2007) skriver att etnografens strävan är att förstå de studerades 
perspektiv inifrån och på samma gång utveckla en analytisk blick, som kan stå 
i konflikt med hur informanterna själva uppfattar sin verklighet. För att bidra 
med kunskap till den akademiska världen, måste det främmande göras 
förståeligt och samtidigt kritiskt granskas av forskaren själv, forskarsamhället 
och allmänheten. Kunskapsintresset inom etnografin är, enligt författarna 
(Hammersley & Atkinson, 2007), att som forskare sträva efter att förstå 
människors meningsskapande handlingar i den sociala världen och på samma 
gång vara medveten om att man själv är en del av den sociala praktik, som 
studeras. 

Ett annat antagande inom etnografin är att data inte betraktas som något 
som finns ”där ute” och ska ”hämtas in”, oberoende av forskare. Data betraktas 
snarare som något som konstrueras med väl underbyggd teori, etik, kritik och 
analys under hela studiens gång. Hammersley och Atkinson (2007) pekar i 
sammanhanget på begreppet reflexivitet, som just innebär att forskaren är en 
del av den värld hon/han studerar, vilket ställer krav på att utveckla en reflexiv 
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forskningsresultat kan bidra till att skapa ett klimat och påverka politiska och 
praktiska beslut. Resultat, som visar på barns utsatthet vid mobbning, kan vara 
ett sådant exempel (Hammersley & Atkinson, 2007). Mats Alvesson och Kaj 
Sköldberg (2008) framhåller att empirisk forskning som präglas av reflektion 
”… ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer sanningar” (s. 20). En 
kunskapsbildningsprocess bör öppna upp för nya frågor. Tolkning och 
reflektion är två grundelement i reflekterande forskning, enligt författarna, och 
följaktligen också inom etnografi. Det kräver att forskaren är medveten om 
teori, språk och förförståelse. Det kräver också att forskaren vänder blicken 
”inåt” mot den egna personen och de traditioner i samhället som kan ha 
påverkat de egna föreställningarna. Min förförståelse har givetvis påverkat de 
olika val som har gjorts i forskningsprocessen. Här blir den reflexiva 
medvetenheten väsentlig och en hjälp till att förhålla mig kritisk. Jag har 
strävat efter att inta ett öppet sinnelag för studieobjektet och för oväntade 
data, som har visat sig i fältarbetet. Därutöver har jag försökt att förhålla mig 
kritisk till mina tolkningar av det empiriska materialet och att växelvis ta stöd i 
teori. Christina Garsten (2004) framhåller att etnografi också är ett resultat av 
relationen mellan forskaren, den studerade gruppen och läsaren. Att agera 
forskare i fritidspedagogernas vardagsverklighet och att återge rimliga 
tolkningar av denna med en teoretisk ram är ett ansvarsfullt uppdrag. I 
följande avsnitt avser jag att beskriva denna process och de val som gjorts längs 
vägen. 

Tillträde till fältet 
De fritidshem som har ingått i denna studie har valts utifrån två kriterier. Det 
första kriteriet var att fritidspedagogerna skulle ha lång erfarenhet av arbete i 
fritidshem, då verksamheten har förändrats över tid. För att skildra arbetet 
med barns relationer, kan det vara av intresse att möta pedagoger med lång 
erfarenhet, eftersom dessa har en bred repertoar av olika möten med barn, 
vilket i sin tur kan antas ge olika perspektiv på arbete med barns olika 
relationer. Att ha arbetat i en verksamhet under många år, borde ha gett rika 
tillfällen att diskutera barns relationer med arbetskamrater och föräldrar, vilket 
kan ha bidragit till en mångfasetterad förståelse. Min idé var att kriteriet lång 
erfarenhet skulle kunna ge rikare beskrivningar och problematiseringar av 
fritidspedagogernas handlingsrepertoar beträffande arbetet med barns 
relationer. Erfarenheter av ett arbete över tid kan också ge infallsvinklar till, 
om ett arbetsområde har intensifierats eller inte. Idag beskrivs ofta arbetet på 
fritidshemmet som problematiskt med hänvisning till stora barngrupper och 
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Kapitel 5 Metodologiska överväganden och 
datakonstruktion 
Inledningsvis presenteras metodologiska utgångspunkter. Därefter följer en 
presentation av deltagarna i studien samt hur forskarrollen som deltagande 
observatör och samtalsledare har hanterats. Vidare beskrivs de två fritidshem 
som har ingått i studiens fältarbete. Avslutningsvis diskuteras data- 
konstruktion och analys följt av etiska överväganden samt ett avsnitt om 
studiens trovärdighet och kvalitet. 

Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie har en etnografisk ansats, där intresset har riktats mot 
fritidspedagogers handlingsrepertoar beträffande sociala och pedagogiska 
processer i deras arbete med barns relationer. Den etnografiska ansatsen kan, 
enligt Dennis Beach (1997), bidra till en ökad förståelse för dylika sociala 
processer och fenomen. Etnografi består både av en metodologi med ett 
särskilt kunskapsintresse och av specifika fältnära metoder avsedda för att 
förstå och vinna kunskap om människors meningsskapande. Margaret 
LeCompte och Judith Preissle (1993) beskriver etnografin både som en 
produkt och en process. Produkten utgörs i det här fallet av en avhandling som 
berättar en historia om en grupp människor. Processen utgörs av de metoder 
som leder fram till denna avhandling. Inom etnografin studeras sociala 
processer inom ett vardagligt sammanhang.  

Ett grundläggande kunskapsintresse inom etnografin är att förstå mening i 
ett vardagligt sammanhang genom att studera sociala fenomen från insidan, 
även om det sker från ett utifrånperspektiv. Martyn Hammersley och Paul 
Atkinson (2007) skriver att etnografens strävan är att förstå de studerades 
perspektiv inifrån och på samma gång utveckla en analytisk blick, som kan stå 
i konflikt med hur informanterna själva uppfattar sin verklighet. För att bidra 
med kunskap till den akademiska världen, måste det främmande göras 
förståeligt och samtidigt kritiskt granskas av forskaren själv, forskarsamhället 
och allmänheten. Kunskapsintresset inom etnografin är, enligt författarna 
(Hammersley & Atkinson, 2007), att som forskare sträva efter att förstå 
människors meningsskapande handlingar i den sociala världen och på samma 
gång vara medveten om att man själv är en del av den sociala praktik, som 
studeras. 

Ett annat antagande inom etnografin är att data inte betraktas som något 
som finns ”där ute” och ska ”hämtas in”, oberoende av forskare. Data betraktas 
snarare som något som konstrueras med väl underbyggd teori, etik, kritik och 
analys under hela studiens gång. Hammersley och Atkinson (2007) pekar i 
sammanhanget på begreppet reflexivitet, som just innebär att forskaren är en 
del av den värld hon/han studerar, vilket ställer krav på att utveckla en reflexiv 
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fanns tre kvinnor och en man. Erfarenheten i år räknat i båda arbetslagen 
varierade mellan 10 och 35 år.  
 
Tabell 1. En översikt av pedagogernas år i yrket 

Pedagogernas år i yrket
Fritidshem 1 Sofie 35 år Anna 21 år Nina 14 år Per 11 år 
Fritidshem 2 Elsa 25 år Ulla 25 år Klara 15 år Axel 10 år 
 
På varje fritidshem fanns 60 barn inskrivna. På fritidshem 1 fanns barn från 
skolår 1-3 inskrivna, medan de inskrivna barnen på fritidshem 2 bestod av 
barn från förskoleklass upp till skolår 3. Barnen, som medverkade i studien, 
var i åldrarna 6-11 år. Alla namn är fingerade. 

En beskrivning av de två fritidshemmen 
Fritidshemmens lokaler är integrerade i skolan och den yta som är tillgänglig 
för fritidshemmets verksamhet varierar. Ett av fritidshemmen delar lokaler 
med förskoleklassen. I fritidshemmens egna delar är miljön utrustad med en 
köksdel och ett möblemang, som ska passa verksamheten. Miljöerna erbjuder 
sällskapsspel, datorer och möjlighet att skapa och bygga. Mindre grupprum i 
anslutning till klassrum är också tillgängliga för fritidshemmets verksamhet. 
Ett större rum fungerar som fritidshemmets mittpunkt. På ett av fritids- 
hemmen finns whiteboardtavlan kvar på väggen, vilket visar att rummet under 
tidigare år har fungerat som klassrum. 

Intentionen är att anpassa miljön på fritidshemmen efter barnens olika 
intressen, liksom att möjliggöra möten mellan barn och mellan barn och 
pedagog. Barnen är ofta engagerade i smågrupper och fritidspedagogerna 
skapar mindre rum i rummet. De små rummen ska ge barnen möjligheter att 
interagera med några få åt gången, men också att göra något på egen hand. 
Innehållet i barnens aktiviteter varierar. Pedagogerna rör sig i miljön mellan 
barnens aktiviteter. De vuxna samtalar med barnen och ger förslag på olika 
platser som barnen kan vara på. Närvarolistan över vilka barn som har gått 
hem eller är kvar kontrolleras återkommande. Även föräldrar blir synliga i 
miljön, när de kommer för att hämta barnen, som därefter bockas av i 
närvarolistan. Föräldrar stannar även upp för att samtala om det som har hänt 
under dagen eller efterfråga information om kommande aktiviteter. 

Fritidshem 1 är beläget på en 1-6 skola tillhörande ett bostadsområde i en 
större tätort. Fritidshemmets lokaler är integrerade i en relativt nybyggd del av 
skolan. Det finns också en äldre skolbyggnad, där ytterligare ett fritidshem och 
en förskoleklass är integrerad. I dessa lokaler finns en gymnastiksal, som 
fritidshemmet använder en del eftermiddagar. Fritidshemmet delar utegård 
med skolan. Skolgården består av asfaltsytor och gräsytor. Det finns lek- 
redskap såsom klätterställningar, gungor och uppritade kingrutor. I ett hörn av 
skolgården finns en bod, som innehåller lekredskap, cyklar och bandymål med 

56 

minskade personalresurser i jämförelse med tidigare år (Skolinspektionen, 
2010). Även om denna studie inte har fokus på förändring över tid, kan det 
vara av intresse att studera om och så i fall hur pedagoger talar om just arbete 
med barns relationer i förhållande till tidigare år. 

Ett andra kriterium för val av fritidshem var olikhet, för att möjliggöra 
variation genom att omfatta stad och landsort samt olika socioekonomiska 
upptagningsområden. Variation handlar då inte om någon jämförelse mellan 
fritidshemmen, utan snarare om att barns olika livsvillkor kan tänkas bidra till 
olika villkor i arbetet med barns relationer. Det visade sig att det inte fanns 
några skillnader, när det gällde barngruppens storlek oavsett stad eller 
landsort. Det fanns dock andra skillnader. Fritidshemmet i tätorten låg i ett 
område med hyreshus och mindre villor. På detta fritidshem fanns barn med 
olika etnisk bakgrund och en del av barnen hade tidigare vistats i 
förberedelseklass, innan de fick börja på denna skola. Fritidshemmet på 
landsorten hade ett vidsträckt upptagningsområde bestående av landsbygd och 
villor i det samhälle där fritidshemmet var placerat. Flera av barnen åkte 
skolbuss för att komma till skolan. På detta fritidshem fanns inga barn med 
annan etnisk bakgrund än svensk. Dessa förhållanden torde ge utrymme för 
olika erfarenheter av barns relationer, både då det gäller barnen och de vuxna. 

En första förfrågan om deltagande i denna studie gick till rektorn för 
respektive fritidshem, vilken gav sitt samtycke. Därefter ställdes frågan till 
samtliga fritidspedagoger, som arbetade på fritidshemmet, om de ville 
medverka i studien (Bilaga 1). Vid ett första möte med fritidspedagogerna 
presenterades studiens upplägg. Därefter fick alla pedagoger fundera i lugn 
och ro över ett eventuellt deltagande i studien och vid en senare tidpunkt 
meddela sitt beslut via e-post. Samtliga tillfrågade pedagoger svarade ja, men 
från en av pedagogerna fanns en viss tvekan. Tidigare erfarenheter från 
intervjuer hade gjort pedagogen kritisk till hur utsagor kan tolkas och 
presenteras. Efter en diskussion kunde dessa farhågor redas ut. Därpå riktades 
frågan om medverkan till samtliga barns vårdnadshavare. Via en skriftlig 
information om studiens upplägg, innefattande mina kontaktuppgifter, 
ställdes en förfrågan till vårdnadshavare om samtycke till barnets deltagande i 
studien. Denna skriftliga information delades ut av fritidspedagogerna, när 
föräldrar hämtade eller lämnade sina barn (Bilaga 2). 

Deltagare i studien 
I studien ingick två olika arbetslag. Arbetslagen bestod av vardera fyra 
personer med anställning som fritidspedagog. Sju av pedagogerna var 
utbildade till fritidspedagog och en av dessa hade dubbel examen som 
förskollärare och fritidspedagog. En deltagare var utbildad grundskollärare och 
arbetade med samma barn i fritidshem och i förskoleklass. I varje arbetslag 
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fanns tre kvinnor och en man. Erfarenheten i år räknat i båda arbetslagen 
varierade mellan 10 och 35 år.  
 
Tabell 1. En översikt av pedagogernas år i yrket 

Pedagogernas år i yrket
Fritidshem 1 Sofie 35 år Anna 21 år Nina 14 år Per 11 år 
Fritidshem 2 Elsa 25 år Ulla 25 år Klara 15 år Axel 10 år 
 
På varje fritidshem fanns 60 barn inskrivna. På fritidshem 1 fanns barn från 
skolår 1-3 inskrivna, medan de inskrivna barnen på fritidshem 2 bestod av 
barn från förskoleklass upp till skolår 3. Barnen, som medverkade i studien, 
var i åldrarna 6-11 år. Alla namn är fingerade. 

En beskrivning av de två fritidshemmen 
Fritidshemmens lokaler är integrerade i skolan och den yta som är tillgänglig 
för fritidshemmets verksamhet varierar. Ett av fritidshemmen delar lokaler 
med förskoleklassen. I fritidshemmens egna delar är miljön utrustad med en 
köksdel och ett möblemang, som ska passa verksamheten. Miljöerna erbjuder 
sällskapsspel, datorer och möjlighet att skapa och bygga. Mindre grupprum i 
anslutning till klassrum är också tillgängliga för fritidshemmets verksamhet. 
Ett större rum fungerar som fritidshemmets mittpunkt. På ett av fritids- 
hemmen finns whiteboardtavlan kvar på väggen, vilket visar att rummet under 
tidigare år har fungerat som klassrum. 

Intentionen är att anpassa miljön på fritidshemmen efter barnens olika 
intressen, liksom att möjliggöra möten mellan barn och mellan barn och 
pedagog. Barnen är ofta engagerade i smågrupper och fritidspedagogerna 
skapar mindre rum i rummet. De små rummen ska ge barnen möjligheter att 
interagera med några få åt gången, men också att göra något på egen hand. 
Innehållet i barnens aktiviteter varierar. Pedagogerna rör sig i miljön mellan 
barnens aktiviteter. De vuxna samtalar med barnen och ger förslag på olika 
platser som barnen kan vara på. Närvarolistan över vilka barn som har gått 
hem eller är kvar kontrolleras återkommande. Även föräldrar blir synliga i 
miljön, när de kommer för att hämta barnen, som därefter bockas av i 
närvarolistan. Föräldrar stannar även upp för att samtala om det som har hänt 
under dagen eller efterfråga information om kommande aktiviteter. 

Fritidshem 1 är beläget på en 1-6 skola tillhörande ett bostadsområde i en 
större tätort. Fritidshemmets lokaler är integrerade i en relativt nybyggd del av 
skolan. Det finns också en äldre skolbyggnad, där ytterligare ett fritidshem och 
en förskoleklass är integrerad. I dessa lokaler finns en gymnastiksal, som 
fritidshemmet använder en del eftermiddagar. Fritidshemmet delar utegård 
med skolan. Skolgården består av asfaltsytor och gräsytor. Det finns lek- 
redskap såsom klätterställningar, gungor och uppritade kingrutor. I ett hörn av 
skolgården finns en bod, som innehåller lekredskap, cyklar och bandymål med 
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minskade personalresurser i jämförelse med tidigare år (Skolinspektionen, 
2010). Även om denna studie inte har fokus på förändring över tid, kan det 
vara av intresse att studera om och så i fall hur pedagoger talar om just arbete 
med barns relationer i förhållande till tidigare år. 

Ett andra kriterium för val av fritidshem var olikhet, för att möjliggöra 
variation genom att omfatta stad och landsort samt olika socioekonomiska 
upptagningsområden. Variation handlar då inte om någon jämförelse mellan 
fritidshemmen, utan snarare om att barns olika livsvillkor kan tänkas bidra till 
olika villkor i arbetet med barns relationer. Det visade sig att det inte fanns 
några skillnader, när det gällde barngruppens storlek oavsett stad eller 
landsort. Det fanns dock andra skillnader. Fritidshemmet i tätorten låg i ett 
område med hyreshus och mindre villor. På detta fritidshem fanns barn med 
olika etnisk bakgrund och en del av barnen hade tidigare vistats i 
förberedelseklass, innan de fick börja på denna skola. Fritidshemmet på 
landsorten hade ett vidsträckt upptagningsområde bestående av landsbygd och 
villor i det samhälle där fritidshemmet var placerat. Flera av barnen åkte 
skolbuss för att komma till skolan. På detta fritidshem fanns inga barn med 
annan etnisk bakgrund än svensk. Dessa förhållanden torde ge utrymme för 
olika erfarenheter av barns relationer, både då det gäller barnen och de vuxna. 

En första förfrågan om deltagande i denna studie gick till rektorn för 
respektive fritidshem, vilken gav sitt samtycke. Därefter ställdes frågan till 
samtliga fritidspedagoger, som arbetade på fritidshemmet, om de ville 
medverka i studien (Bilaga 1). Vid ett första möte med fritidspedagogerna 
presenterades studiens upplägg. Därefter fick alla pedagoger fundera i lugn 
och ro över ett eventuellt deltagande i studien och vid en senare tidpunkt 
meddela sitt beslut via e-post. Samtliga tillfrågade pedagoger svarade ja, men 
från en av pedagogerna fanns en viss tvekan. Tidigare erfarenheter från 
intervjuer hade gjort pedagogen kritisk till hur utsagor kan tolkas och 
presenteras. Efter en diskussion kunde dessa farhågor redas ut. Därpå riktades 
frågan om medverkan till samtliga barns vårdnadshavare. Via en skriftlig 
information om studiens upplägg, innefattande mina kontaktuppgifter, 
ställdes en förfrågan till vårdnadshavare om samtycke till barnets deltagande i 
studien. Denna skriftliga information delades ut av fritidspedagogerna, när 
föräldrar hämtade eller lämnade sina barn (Bilaga 2). 

Deltagare i studien 
I studien ingick två olika arbetslag. Arbetslagen bestod av vardera fyra 
personer med anställning som fritidspedagog. Sju av pedagogerna var 
utbildade till fritidspedagog och en av dessa hade dubbel examen som 
förskollärare och fritidspedagog. En deltagare var utbildad grundskollärare och 
arbetade med samma barn i fritidshem och i förskoleklass. I varje arbetslag 
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metoder ringa in studieobjektet. Dock kan resultaten ändå peka åt olika håll 
och det gäller för forskaren att vara uppmärksam på att olika data är grundade 
i olika praktiker. Enligt Beach (1997) kan triangulering betraktas som en 
motor i etnografisk datakonstruktion, då den skapar både bredd och djup och 
kan leda till analytiska och teoretiska ställningstaganden. 

För att studera fritidspedagogers handlingsrepertoar avseende arbete med 
barns relationer har olika tillvägagångssätt brukats, för att konstruera och 
analysera data. Forskningsprocesessen kan liknas vid en spiralrörelse mellan 
reflektion, hypoteser och datakonstruktion (Beach, 1995). Denna spiralrörelse 
har utgått från fritidspedagogernas praktik i syfte att förstå deras perspektiv, 
även om det alltid sker utifrån forskarens perspektiv. Spiralrörelsen har 
därifrån rört sig mot att ta stöd i teori och kritisk reflektion. Inom etnografin 
är perspektivmedvetenhet och reflexivitet mellan den vetenskapliga världen 
och den sociala världen en förutsättning för att erhålla kunskap (Hammersley 
& Atkinson, 2007; LeCompte & Preissle, 1993). 

Datakonstruktionen har således skett i en process av olika steg i en 
växelverkan mellan datakonstruktion och analys, där materialet från de första 
observationerna hade inverkan på konstruktion av de frågor som användes i 
gruppintervjun. I nästa steg fick materialet från gruppintervjuerna betydelse 
för konstruktionen av frågor i de enskilda intervjuerna. Tillvägagångssättet kan 
relateras till det som LeCompte och Preissle (1993) menar är etnografins 
styrka, nämligen att analys och konstruktion av data sker parallellt och kan 
betraktas som en process. 
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mera. Intill skolgården, som är inhägnad, löper en trafikerad genomfartsled. 
Fritidshemmet har en egen hemvist, som består av två rum, och övriga rum 
delas med skolan. Exempel på rum som delas är mindre datorrum och 
grupprum. Intill fritidshemmets hemvist ligger förskoleklassens hemvist, som 
fritidshemsbarnen också har tillträde till. Mellanmålet serveras i en gemensam 
matsal, som ligger i en annan byggnad och som delas med högstadiet. 
Eftersom skolan har ytterligare två fritidshem, äter barnen mellanmål vid två 
olika tider. Barnen på Fritidshem 1 äter samtidigt och har bestämda bord, som 
fritidspedagogerna anvisar, när de kommer till matsalen. De flesta av barnen 
hämtas av föräldrar efter sin fritidshemsvistelse. 

Fritidshem 2 ligger i en mindre ort. Flera av barnen åker skolskjuts till och 
från skolan. Fritidshemmets lokaler ligger i en barackliknande byggnad 
tillhörande en 1-6 skola. I en nyare tillbyggnad finns en förskola. Det finns 
även en äldre skola intill, där de äldre skolbarnen går. Utomhusmiljön delas 
med skolan. Skolgården har stora gröna ytor och en mindre del med 
asfalterade ytor. Det finns lekredskap och gott om plats för att spela fotboll 
och röra sig i landskapet. På skolgården finns en bod med lekredskap. På den 
ena sidan av skolan löper en landsväg med genomfartstrafik. Fritidshemmets 
lokaler inomhus är små och består av ett före detta klassrum och ett rum som 
fungerar som fritidshemmets eget. I rummet intill finns förskoleklassen på för- 
middagarna och fritidshemmet på eftermiddagarna. Det finns ytterligare två 
små grupprum, som fritidshemmet kan använda. Mellanmålet äts i skolans 
matsal. Matsalen är liten och mellanmålet serveras därför på två olika tider. 
Först äter de yngre fritidshemsbarnen och därefter de äldre. Barnen hämtas av 
föräldrar, då flera bor långt bort och trafiksituationen inte gör det möjligt för 
yngre barn att cykla själva. 

Datakonstruktion 
En etnografisk studie förknippas vanligtvis med en längre tids fältarbete. 
Hammersley och Atkinson (2007) beskriver etnografen som en person som 
deltar i människors vardagsliv under en begränsad tid, i syfte att se vad som 
händer, lyssna till vad som sägs, ställa frågor och konstruera data, för att belysa 
de frågeställningar som är i fokus i forskningen. LeCompte och Preissle 
(1993) framhåller att forskaren använder olika tekniker för att konstruera data. 
Detta ställer krav på att forskaren hanterar och gör val från den omfångsrika 
mängd data som är möjlig att konstruera under ett fältarbete. Dock är det 
etnografens kompetens att kunna observera, delta och kommunicera, som är 
betydelsefull för att lyckas i forskningsarbetet (Hammersley & Atkinson, 
2007). 

Etnografin kännetecknas av deltagande observation som kan kombineras 
med metoder som härstammar från olika forskningstraditioner. Alvesson och 
Sköldberg (2008) lyfter fram triangulering, som en väg att med hjälp av olika 
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metoder ringa in studieobjektet. Dock kan resultaten ändå peka åt olika håll 
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mera. Intill skolgården, som är inhägnad, löper en trafikerad genomfartsled. 
Fritidshemmet har en egen hemvist, som består av två rum, och övriga rum 
delas med skolan. Exempel på rum som delas är mindre datorrum och 
grupprum. Intill fritidshemmets hemvist ligger förskoleklassens hemvist, som 
fritidshemsbarnen också har tillträde till. Mellanmålet serveras i en gemensam 
matsal, som ligger i en annan byggnad och som delas med högstadiet. 
Eftersom skolan har ytterligare två fritidshem, äter barnen mellanmål vid två 
olika tider. Barnen på Fritidshem 1 äter samtidigt och har bestämda bord, som 
fritidspedagogerna anvisar, när de kommer till matsalen. De flesta av barnen 
hämtas av föräldrar efter sin fritidshemsvistelse. 

Fritidshem 2 ligger i en mindre ort. Flera av barnen åker skolskjuts till och 
från skolan. Fritidshemmets lokaler ligger i en barackliknande byggnad 
tillhörande en 1-6 skola. I en nyare tillbyggnad finns en förskola. Det finns 
även en äldre skola intill, där de äldre skolbarnen går. Utomhusmiljön delas 
med skolan. Skolgården har stora gröna ytor och en mindre del med 
asfalterade ytor. Det finns lekredskap och gott om plats för att spela fotboll 
och röra sig i landskapet. På skolgården finns en bod med lekredskap. På den 
ena sidan av skolan löper en landsväg med genomfartstrafik. Fritidshemmets 
lokaler inomhus är små och består av ett före detta klassrum och ett rum som 
fungerar som fritidshemmets eget. I rummet intill finns förskoleklassen på för- 
middagarna och fritidshemmet på eftermiddagarna. Det finns ytterligare två 
små grupprum, som fritidshemmet kan använda. Mellanmålet äts i skolans 
matsal. Matsalen är liten och mellanmålet serveras därför på två olika tider. 
Först äter de yngre fritidshemsbarnen och därefter de äldre. Barnen hämtas av 
föräldrar, då flera bor långt bort och trafiksituationen inte gör det möjligt för 
yngre barn att cykla själva. 

Datakonstruktion 
En etnografisk studie förknippas vanligtvis med en längre tids fältarbete. 
Hammersley och Atkinson (2007) beskriver etnografen som en person som 
deltar i människors vardagsliv under en begränsad tid, i syfte att se vad som 
händer, lyssna till vad som sägs, ställa frågor och konstruera data, för att belysa 
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Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling (2011). I 
materialet ingick frågor, som bland annat handlade om regler för social 
samvaro och vad pedagoger kan göra för att främja utvecklingen av 
kamratrelationer i fritidshemsverksamheten. Jag deltog som åhörare till den 
diskussion som fördes mellan fritidspedagoger och rektor utifrån givna frågor i 
diskussionsmaterialet. Parallellt förde jag anteckningar. Under samtalet väckte 
deltagarna frågor, som hade relevans för studiens forskningsfrågor. Exempel 
på fritidspedagogernas frågor var: Vad gör vi när två barn håller ihop hela tiden? 
Hur ska vi hinna med allas relationer? Diskussionen i dessa frågor kom senare 
att ingå i mina intervjuer med arbetslagen. 

Deltagande observation och forskarrollen 
För att studera fritidspedagogers arbete med barns relationer blev observation 
ett av flera tillvägagångssätt. Deltagande observation, som bygger på att vara 
närvarande och dela situationen med dem man studerar, kan variera i grad av 
deltagande och de roller som intas. Garsten (2004) menar att det inte finns 
några ”standardfältarbetare”. Hur observationer utförs handlar om, som 
tidigare har nämnts, kompetens i att närma sig fältet och deltagarna samt 
perspektivtagande och reflexivitet hos den som utför observationen 
(Hammersley & Atkinson, 2007). Min roll som forskare har inneburit att följa 
en fritidspedagog i taget under fritidshemsverksamheten på eftermiddagen. 
Det innebar att jag fick möjlighet att följa alla pedagoger utom en vid fler än 
ett tillfälle. Avsikten var dock inte att relatera till enskilda individers arbete 
utan att identifiera variationer av handlingsrepertoarer. Observationerna 
genomfördes under nio respektive åtta eftermiddagar på de två olika fritids- 
hemmen. Den totala tiden för observationerna omfattade i tid räknat 36 
respektive 32 timmar. Enligt Katrine Fangen (2005) rör observation två 
former av handlande, dels involverar sig observatören i samspel, dels iakttar 
observatören vad som pågår. Deltagandet i observationerna kan variera från att 
endast observera till att delta fullt ut. Metoden kännetecknas, enligt Fangen, 
av att inte bara delta som forskare utan även som människa. Det innebär att 
det alltid finns en risk, som framhålls inom etnografin, att bli ”hemmablind”. 
För att inte förlora sitt perspektiv i rollen som deltagande observatör och 
övergå i samma roll som informanterna, är det viktigt att göra uppehåll i sina 
observationer. För min del fungerade uppehållen, då jag analyserade de senaste 
datamängderna, väl för att behålla forskningsperspektivet. 

Min roll har varierat mellan deltagande observatör och observatör som 
deltagare (Garsten, 2004). Det innebär att jag har växlat i grad av deltagande. 
Ibland har jag bjudits in att delta direkt i det sociala samspelet, då med en roll 
som deltagande observatör. Jag har vid dessa tillfällen befunnit mig nära 
samspelet mellan fritidspedagog och barn. Vid exempelvis mellanmålen har 
mitt deltagande inneburit att sitta tillsammans med barn och pedagoger och 
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De olika inslagen i datakonstruktionen är: Deltagande observation, 
Informella samtal, Fältanteckningar, Studiedag för personal, Gruppintervju 
och Individuell intervju (Tabell 2). 

 
Tabell 2. En översikt av datakonstruktion 

Översikt av datakonstruktion
Fritidshem 
1 
 
 

Informationsmöte
2011.11.17. 
1 tim 

Deltagande 
observationer 
2011.11.28-12.08. 
36 tim vistelse och 
inspelat tal varav 
video 30 min. 
Transkriptioner av 
inskriptioner och 
deskriptiva 
fältanteckningar: 
64 A4-sidor text 
 

Studiedag för 
personal 
2011.12.09. 
4 tim 
 
Gruppintervju 
2012.01.03. 
2 tim 
Transkriptioner: 
27 A4-sidor text 
Analysutskrift: 
16 A4-sidor text 

Individuella 
intervjuer 
2012.06.20. 
4 tim 
Transkriptio-
ner: 
38 A4-sidor 
text 

Fritidshem 
2 

Informationsmöte
2011.12.19. 
1 tim 

Deltagande 
observationer 
2012.01.23-02.01. 
32 tim vistelse och 
inspelat tal varav 
video 30 min. 
Transkriptioner av 
inskriptioner och 
deskriptiva 
fältanteckningar: 
33 A4-sidor text 

Gruppintervju
2012.02.22. 
2 tim 
Transkriptioner: 
29 A4-sidor text 
Analysutskrift: 
15 A4-sidor text 
 

Individuella 
intervjuer 
2012.06.13-
14.  
3 tim 
Transkriptio-
ner: 24 A4-
sidor text 

 
Inledningsvis genomfördes deltagande observationer, som dokumenterades 
med hjälp av diktafon, videokamera och fältanteckningar. Under dessa 
observationer skedde även informella samtal med fritidspedagoger i syfte att 
låta pedagogerna kommentera sina handlingar. Anteckningar från samtalen 
fördes tillsammans med andra noteringar ned i fältanteckningarna. Vid 
hemkomst har de handskrivna fältanteckningarna skrivits ut via datorn varje 
dag och i sammandrag efter varje vecka. Observationerna transkriberades, och 
analysen av dem gav underlag för gruppintervjuer med de två arbetslagen. 
Dessa gav i sin tur underlag för individuella intervjuer med fritidspedagogerna. 
Analysen av gruppintervjuerna skapade underlag till de individuella 
intervjuerna. Intervjuerna spelades in på bandspelare. 

 Under den första perioden av fältarbetet deltog jag som observatör vid en 
halv studiedag för alla fritidspedagoger på den ena skolan. Vid detta tillfälle 
samlades flera fritidspedagoger på Fritidshem 1 tillsammans med rektor. 
Diskussionen utgick från ett nytt material som var framtaget av Skolverket, 
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relationer och fungerade som ett stöd för att hålla fokus i observationerna, 
men var inte bindande. Efter att ha observerat förhållandevis brett genom att 
följa en pedagog under en eftermiddag, inriktade jag mig på att särskilt 
observera hur pedagogerna engagerade sig i barnens samspel. Det kunde 
handla om att en pedagog deltog i en gemensam aktivitet med barnen eller 
agerade i en särskild situation mellan några olika barn. Vid dessa tillfällen 
observerade jag till exempel när en pedagog spelade sällskapsspel med några 
barn, höll i en samling med barnen eller samtalade med barnen om vad de 
sysselsatte sig med just då. 

Samtliga inspelade observationer har genomlyssnats och sedan 
transkriberats översiktligt. Ljudkvalitén varierade och medverkade ibland till 
att det var svårt att höra allt, som hade spelats in. När en händelse rörde arbete 
med barns relationer och ljudkvaliteten tillät, transkriberades inskriptioner 
som bestod av 2-3 sidor åt gången. Som mest bestod dessa utskrifter av 6-7 
sidor. Däremellan var fältanteckningarna mer av sammanfattande karaktär. 
Sammantaget omfattar detta datamaterial 97 sidor text.  

Jag har både studerat handlingar och talet om vad som händer i den 
specifika situationen. För att underlätta analysarbetet, gjorde jag 
fältanteckningar om detaljer och sammanhang, som skulle kunna få betydelse 
för analysen. Diktafonen spelade in pedagogens tal, men för att få med 
ytterligare information skrev jag olika typer av anteckningar vid sidan om. 
Deskriptiva sammandrag, som innehöll nya frågor och reflektioner, skrevs 
efter varje vecka. Fältanteckningar inbegriper, enligt Fangen (2005), 
omvandlingen av en händelse som pågår under ett ögonblick till beskrivning 
på papper, som tolkas vid flera tillfällen. Fältanteckningar är ett stöd för 
forskaren att utveckla en analytisk förståelse, som höjer blicken utöver det som 
uppfattas vid en första anblick (Clifford, 1990). De olika fältanteckningar, som 
jag har använt, är James Cliffords typologi, inskriptioner och deskriptioner. 
Inskriptioner återger ett händelseförlopp, som har nedtecknats parallellt med 
observationen av det pågående samspelet. Dessa inskriptioner har renskrivits 
efteråt. Deskriptiva fältanteckningar rör egna upplevelser och tankar över 
händelser samt uppkomna frågor. Fältanteckningar har delvis skrivits vid 
observationstillfällena men utvecklades med reflektioner, när dessa skrevs rent 
och är en första sortering av mina data. Reflektionerna utgick från den tidigare 
nämnda översikten (Bilaga 3), som innehöll frågeställningar från tidigare 
forskning. Denna översikt innebar att särskilt fokus riktades mot följande: 
stödja allsidiga kontakter, verktyg som används av de vuxna, vuxna som 
övervakare, förhållningssätt, interaktionsstil, ömsesidig nyfikenhet och vuxnas 
relationer till barn. Reflektionerna kan ses som en första sortering av data och 
användes för att än mer fokusera på innebörden av arbete med barns 
relationer. Ibland markerade jag i texten efter en observation med kursiv stil: 
Exempel på förtroendefull relation, Engagerad i barns allsidiga kontakter. Ibland 
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att samtala om det som har lyfts av barn eller pedagoger. Ibland har 
observationerna skett en bit ifrån själva händelsen, där min roll har varit 
observatör som deltagare. På fritidshemmet är en stor del av barnen aktiva i 
egenstyrda aktiviteter och pedagoger fungerar i många fall som resurspersoner, 
som barnen kan be om hjälp om så behövs. Parallellt är fritidspedagogerna i 
nära samspel med några barn runt en aktivitet. De olika tillvägagångssätten för 
mitt deltagande har valts med respekt för de barn som har vistats på 
fritidshemmet och med hänsyn till att min närvaro påverkar genom att jag 
befinner mig intill. Väl medveten om att min närvaro alltid påverkar det som 
sker, har jag vinnlagt mig om att inte störa eller hindra samspelet mellan 
pedagog och barn. 

 Barnen har frågat om min roll som forskare vid flera tillfällen.  
Inledningsvis introducerades jag för barnen av fritidspedagogerna vid en 
samling. Vid detta tillfälle berättade jag att jag var intresserad av hur 
fritidspedagogerna på deras fritidshem arbetade och att detta senare skulle 
presenteras i en bok. Det hände ofta att barnen frågade varför deras lärare 
hade en diktafon runt halsen. 

 
Pelle: Har du den där (menar dikafonen runt halsen)? Klara: Ja, jag 
har den, ja. Pelle: Får man svära i den? Klara: Det får du inte göra 
annars heller, om jag svär fastnar det ju precis som andra ord. Pelle: 
Spelar det in vad jag säger nu? Klara: Ja. Pelle: Hej ha ha! 
(Fältanteckning vid observation, 2012.01.31)  

 
Ibland ställde barnen frågor direkt till mig om vad jag gjorde på deras 
fritidshem, vilket jag då kunde bemöta. 

Utöver diktafon har observationerna genomförts med hjälp av block och 
penna samt videokamera. Vid de få tillfällen som videokameran användes 
väckte den uppmärksamhet bland barnen. För att förvissa mig om att föräld- 
rarna till de barn som filmades hade gett sitt samtycke, var jag alltid tvungen 
att först fråga någon av pedagogerna. Då dessa tillfällen skapade 
uppmärksamhet både hos barn och pedagog, övergick jag till att endast 
använda block och penna. En fördel är att ett mindre spiralblock kan förvaras i 
bakfickan och enkelt plockas fram, när något ska antecknas. Video- 
observationerna utgjorde sammanlagt 60 minuter och visade exempelvis, när 
en fritidspedagog höll i en aktivitet tillsammans med några barn. 

För att erhålla kunskap om innebörden av arbete med barns relationer, 
valde jag att observera det konkreta arbetet genom deltagande observationer 
och därefter, genom informella samtal, ställa frågor om intentioner bakom det 
konkreta arbetet. Som utgångspunkt för observationerna utgick jag från en 
översikt av olika frågeställningar inspirerade av tidigare forskning (Bilaga 3) 
inom området. Dessa frågeställningar utgör aspekter rörande arbete med 
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relationer och fungerade som ett stöd för att hålla fokus i observationerna, 
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att samtala om det som har lyfts av barn eller pedagoger. Ibland har 
observationerna skett en bit ifrån själva händelsen, där min roll har varit 
observatör som deltagare. På fritidshemmet är en stor del av barnen aktiva i 
egenstyrda aktiviteter och pedagoger fungerar i många fall som resurspersoner, 
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befinner mig intill. Väl medveten om att min närvaro alltid påverkar det som 
sker, har jag vinnlagt mig om att inte störa eller hindra samspelet mellan 
pedagog och barn. 

 Barnen har frågat om min roll som forskare vid flera tillfällen.  
Inledningsvis introducerades jag för barnen av fritidspedagogerna vid en 
samling. Vid detta tillfälle berättade jag att jag var intresserad av hur 
fritidspedagogerna på deras fritidshem arbetade och att detta senare skulle 
presenteras i en bok. Det hände ofta att barnen frågade varför deras lärare 
hade en diktafon runt halsen. 

 
Pelle: Har du den där (menar dikafonen runt halsen)? Klara: Ja, jag 
har den, ja. Pelle: Får man svära i den? Klara: Det får du inte göra 
annars heller, om jag svär fastnar det ju precis som andra ord. Pelle: 
Spelar det in vad jag säger nu? Klara: Ja. Pelle: Hej ha ha! 
(Fältanteckning vid observation, 2012.01.31)  

 
Ibland ställde barnen frågor direkt till mig om vad jag gjorde på deras 
fritidshem, vilket jag då kunde bemöta. 

Utöver diktafon har observationerna genomförts med hjälp av block och 
penna samt videokamera. Vid de få tillfällen som videokameran användes 
väckte den uppmärksamhet bland barnen. För att förvissa mig om att föräld- 
rarna till de barn som filmades hade gett sitt samtycke, var jag alltid tvungen 
att först fråga någon av pedagogerna. Då dessa tillfällen skapade 
uppmärksamhet både hos barn och pedagog, övergick jag till att endast 
använda block och penna. En fördel är att ett mindre spiralblock kan förvaras i 
bakfickan och enkelt plockas fram, när något ska antecknas. Video- 
observationerna utgjorde sammanlagt 60 minuter och visade exempelvis, när 
en fritidspedagog höll i en aktivitet tillsammans med några barn. 

För att erhålla kunskap om innebörden av arbete med barns relationer, 
valde jag att observera det konkreta arbetet genom deltagande observationer 
och därefter, genom informella samtal, ställa frågor om intentioner bakom det 
konkreta arbetet. Som utgångspunkt för observationerna utgick jag från en 
översikt av olika frågeställningar inspirerade av tidigare forskning (Bilaga 3) 
inom området. Dessa frågeställningar utgör aspekter rörande arbete med 
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jag valde också att göra avvikelser och följa deltagarnas olika associationer. Det 
visade sig emellertid att intervjuguiden delvis låste informanterna vid att jag, 
skulle hålla fast vid ordningen på frågorna. Detta medverkade till att ett annat 
tillvägagångssätt prövades vid gruppintervjun med arbetslaget i Fritidshem 2. 

 Till att börja med fick arbetslaget i Fritidshem 2 ta del av och reflektera 
över ett empiriskt utdrag ur en observation. Det rörde sig om den interaktion, 
som utspelade sig under en utevistelse i skogen (Bilaga 5). Syftet att försöka 
komma närmare frågan om hur pedagogerna tänkte och handlade beträffande 
barns relationsarbete i den givna situationen. Observationen väckte flera frågor 
hos arbetslaget om vad det innebär för barn att vara ensam i en grupp av andra 
barn och pedagogens roll, när barn aktiverar sig på egen hand till exempel vid 
en utflykt. För övrigt användes samma underlag för frågeområden med 
utgångspunkt från studiens syfte som vid den första gruppintervjun 
(Fritidshem 1).  

Jan Trost (2005) lyfter fram för- och nackdelar med gruppintervju. En 
fördel är att interaktionen mellan informanterna ger möjlighet att bygga vidare 
på varandras uppslag och idéer. En nackdel kan vara att någon dominerar mer 
i samtalet än andra. För att delvis undvika en sådan dominans i samtalet, 
fördelade jag ordet hela tiden vid de två gruppintervjuerna. Samtliga in- 
formanter upplevdes som engagerade i de frågeområden som kom upp under 
intervjun. Ett annat problem som Trost (2005) framhåller är ansvaret, som 
vilar på den som ställer frågorna, att skapa förtroende mellan sig själv och 
informanterna. Då gruppintervjuerna hade föregåtts av observationer i verk- 
samheten, fanns till viss del ett förtroende, som hade skapats vid de deltagande 
observationerna. Dock finns det alltid maktförhållanden mellan informant och 
den som ställer frågor i intervjun, liksom mellan de intervjuade. Det är jag som 
forskare som har makt över situationen och ställer frågor. Men ett omvänt 
maktförhållande kan förekomma från informantens sida. Ett exempel på ett 
sådant, var när en informant hänvisade till att förhållandena på arbetsplatsen 
inte är desamma som när jag tidigare arbetade på fritidshem.  

 
Sofie: Jag tror att du är ute efter när du jobbade, då hade man en grupp 
och satt och pratade så länge man kunde. Tänk så många barn vi har, en 
halv minut kanske de kan få. Det är ju inte på det sättet längre, 
fritidshemmen har ändrat sig så mycket, tyvärr tycker jag, så vi kan inte 
ha det som vi hade det innan, nej det går inte, det är omöjligt. 
(Gruppintervju, 2012.01.03) 

 
I uttalandet finns en antydan om att jag som forskare är ute efter något särskilt 
och inte är uppdaterad på dagens förhållanden på fritidshemmen. Exemplet 
kan visa hur forskaren, som strävar efter att förstå fritidspedagogernas 
perspektiv inifrån och samtidigt måste inta en analytisk blick och förhålla sig 
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upplevde jag att frågeställningarna (Bilaga 3) gick in i varandra, då det visade 
sig att det exempelvis var svårt att skilja förhållningssätt och interaktionsstil åt. 
Min ambition var ändå att försöka reflektera över vad som hade observerats 
och hur till exempel en interaktionsstil mellan pedagog och barn kunde 
framstå.  

I etnografiska studier förekommer både spontana och informella samtal 
parallellt med observationer samt planerade och väl förberedda intervjuer 
(Hammersley & Atkinson, 2007). De spontana och informella samtal som har 
genomförts i denna studie skedde i samband med observationer av fritids- 
pedagogerna i verksamheten med barnen. Det uppstod flera frågor för mig 
utifrån pedagogernas handlingar och det var nödvändigt att be dem beskriva 
vilka intentioner som låg bakom dessa, för att jag skulle förstå deras arbete. 
Sådana frågor kunde röra vilka relationer barnen förhandlade sinsemellan och 
hur pedagogerna valde att stödja barn i olika relationer, till exempel när barn 
inte kom överens och hamnade i konflikt med varandra. Ibland rörde frågorna 
pedagogers förhållningssätt till enskilda barn. Ett annat spörsmål var vilka 
frågor som fritidspedagogerna tänkte var viktiga för barnen.  

Gruppintervjuer 
Både gruppintervjuer och individuella intervjuer har genomförts. Syftet med 
gruppintervjuerna var att låta fritidspedagogerna beskriva innebörden av att 
arbeta med barns relationer. Den första gruppintervjun genomfördes med hela 
arbetslaget tre veckor efter observationerna. Under de tre veckorna utformades 
frågeställningar från studiens syfte och en analys av de deltagande 
observationerna.  

 Gruppintervjuerna bandades och varade i 2 timmar vardera. Parallellt 
fördes anteckningar, som hjälp för det kommande analysarbetet. Intervjuerna 
fungerade som ett öppet samtal, som skulle ge utrymme för pedagogerna att ta 
upp frågor som kändes angelägna att diskutera med utgångspunkt i deras 
arbete med barns relationer. Inför gruppintervjun med arbetslaget i Fritidshem 
1, fick informanterna en intervjuguide (Bilaga 4). De teman som togs upp var: 
Fritidshemmets uppgift, då det gäller arbete med barns relationer, De vuxnas 
intentioner med barns relationsarbete och Möjligheter för att identifiera barns olika 
relationer. Den sistnämnda frågan hade fritidspedagogerna diskuterat på 
studiedagen. Därutöver innehöll intervjuguiden olika citat från fält-
anteckningar, som fångats vid observationerna. Tanken från min sida var att 
be om förtydliganden av olika uttalanden, som fritidspedagogerna själva hade 
uttryckt. Ett exempel på citat var: För barn gäller det att knäcka den sociala 
koden, att få syn på synliga och osynliga regler. Ett annat citat löd: Jag tycker att 
det är viktigt att ge beröm när barn lyckas i kamratrelationer. I intervjuguiden 
framgick att dessa frågor diskuterades under studiedagen och de ombads nu att 
reflektera över innebörder av citaten. Intervjuguiden följdes till viss del, men 
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framgick att dessa frågor diskuterades under studiedagen och de ombads nu att 
reflektera över innebörder av citaten. Intervjuguiden följdes till viss del, men 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   71 2014-10-06   10:58



67 

barnen samlades i. Det var stor samstämmighet mellan hur de olika 
pedagogerna på respektive fritidshem beskrev barnens konstellationer. 

Analysprocess  
I etnografiska studier sker analysarbetet fortlöpande, som tidigare omnämnts 
(Beach, 1995; LeCompte & Preissle, 1993). Jag har inspirerats av det Starrin 
(1991) kallar för spårhundsbegrepp. Det betyder att forskaren utvecklar 
preliminära begrepp, som kan bidra till en riktning i arbetet genom att till 
exempel spåra upp en särskild problematik. Spårhundsbegrepp kan tillföra 
observationerna nya sätt att tänka och utveckla hypoteser till nästa steg i 
forskningsprocessen. Sammantaget liknas denna analysprocess ofta vid ett 
abduktivt förfarande, genom en växelverkan mellan induktiv och deduktiv 
slutledning. Dock menar Alvesson och Sköldberg (2008) att abduktion inte är 
någon ”… enkel mix av dessa eller kan reduceras till dem; den tillför nya och 
helt egna moment” (s. 55). Slutledningen handlar då om att nå förståelse med 
stöd av tidigare studier och teori, för att förfina och finna nya mönster i 
analysarbetet. 

Mitt analysarbete omfattade en process av olika steg som har byggt på 
varandra, det vill säga analyser har skett efterhand som fältarbetet har 
genomförts. Det innebär att det första analyssteget gav näring till det andra 
steget och så vidare. Data fick således befrukta varandra. Detta skedde genom 
att det, som hade visat sig i analysen av observationer, följdes upp och gav 
underlag till gruppintervjuer och senare individuella intervjuer. Processen har 
gått via en rad frågor som alltmer har spetsats och koncentrerats. Teman har 
utvecklats baserade på empiriska data och teoretiska begrepp har brukats för 
fördjupad analys. 

Analysbegrepp har i huvudsak hämtats från Wengers (1998) teori. Gergens 
(2009) teori om relationer har fungerat som perspektiv på relationer och 
inspirerat till att identifiera kvaliteter i relationer. Analysbegreppen från 
Wengers (1998) teori har utgjort riktpunkt för mina frågor och tolkningar 
under hela analysarbetet. Begreppen har dock brukats med olika intensitet och 
systematik. Begreppen handlingsrepertoar och kvaliteter i relationer har vuxit 
fram under analysarbetet och alltmer fungerat som stöd för tolkningar och 
slutsatser i alla delar. Begreppen praktikgemenskaper och allianser har också 
funnits med som stöd för frågorna i de olika anlysstegen. I det sista och 
avslutande analyssteget används begreppen systematiskt, i övriga steg finns 
begreppen med som riktningsgivande för analys och tolkningar, vilket torde 
framgå av de frågor som ställts i den presenterade analysprocessen nedan. 
Begreppen har presenterats i teoriavsnittet och beskrivs även i slutet av detta 
avsnitt i samband med det sjätte analyssteget. 
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kritisk, kan stå i konflikt med hur pedagogerna själva uppfattar sin verklighet 
(Hammersley & Atkinson, 2007; LeCompte & Preissle, 1993). 

Individuella intervjuer 
Den andra intervjuformen bestod av individuella intervjuer med de personer 
som ingick i de två arbetslagen. Dessa intervjuer genomfördes för ett arbetslag 
23 veckor efter gruppintervjun (Fritidshem 1) och för det andra arbetslaget 16 
veckor efter gruppintervjun (Fritidshem 2). Tiden mellan gruppintervjun och 
de individuella intervjuerna användes till en första bearbetning och analys av 
data från gruppintervjuerna samt för att formulera nya frågeställningar, som 
hade väckts av materialet. Det fanns även frågor, som inte hade kommit upp 
eller hunnits med i gruppintervjun, som var viktiga att ta upp. Ett exempel på 
en sådan fråga var Vilka frågor är viktiga för barnen? och följdfrågan Varför? 
Tanken med frågan var att försöka förstå om, och i så fall hur, pedagoger tog 
utgångspunkt i barns erfarenhetsvärld och de frågor om relationer som barn är 
angelägna för barn. 

 De individuella intervjuerna genomfördes i Fritidshem 2 under två olika 
dagar. Varje intervju tog ca en timma. I Fritidshem 1 genomfördes dessa 
intervjuer samma eftermiddag under olika tidpunkter. Till detta tillfälle hade 
inte informanterna fått några frågor i förväg. Även de individuella intervjuerna 
bandades. Vid varje intervju fanns dels gemensamma frågeområden, som 
ställdes till samtliga respondenter, dels särskilt utformade frågor, som utgick 
från händelser och yttranden vid observationerna (Bilaga 6). Exempel på dessa 
citat som omvandlats till frågor var: Om två barn alltid väljer att leka för sig 
själva och är i sin egen bubbla. Vad tänker du om det? och Det finns flickor som är 
bra på att ”ta hand om” men ibland leder det till att även de tröttnar och inte orkar 
med. Kan du beskriva vad det innebär?  

Tillvägagångssättet var tänkt att fördjupa resonemanget genom att låta 
informanterna verbalisera handlingar och uttryck i förhållande till det konkreta 
arbetet med barnens relationer. Ytterligare frågor rörde det som hade kommit 
upp under gruppintervjun och som fortfarande upplevdes som oklart från min 
sida. Jag kunde till exempel be dem utveckla uttalanden som att lyckas i 
kamratrelationer eller de här barnen är inte självgående. Genom att ställa 
särskilda frågor runt uttalanden från observationer och gruppintervju gavs 
möjlighet för mig att skapa en djupare förståelse för arbetet med barns olika 
relationer.  

Som ett tillägg till denna intervju hade samtliga pedagoger tagit med 
skolfoton på de barn som fanns på fritidshemmet. Med hjälp av dessa foton 
uppmanades fritidspedagogerna att ringa in de olika praktikgemenskaper och 
allianser, som barnen ingick i. Det visade sig att pedagogerna var väl förtrogna 
med och kunde lätt beskriva barngruppen utifrån de olika gemenskaper som 
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barnen samlades i. Det var stor samstämmighet mellan hur de olika 
pedagogerna på respektive fritidshem beskrev barnens konstellationer. 
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preliminära begrepp, som kan bidra till en riktning i arbetet genom att till 
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Begreppen har presenterats i teoriavsnittet och beskrivs även i slutet av detta 
avsnitt i samband med det sjätte analyssteget. 
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kritisk, kan stå i konflikt med hur pedagogerna själva uppfattar sin verklighet 
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(Dahl, 2011). Mina erfarenheter från den tidigare studien var att dessa 
begrepp belyser barns relationsarbete och nu ville jag fokusera på hur 
pedagoger förhåller sig till just praktikgemenskaper och allianser i sin 
verksamhet. Analysen visade att pedagogerna beskrev olika former av 
gemenskaper och allianser mellan barn i informella samtal under 
observationerna. Vilka dilemman verkar uppstå i arbetet med barns relationer? var 
en fråga, som hjälpte mig att problematisera arbetet med barns relationer. Ett 
synligt dilemma var att det gavs få tillfällen för de vuxna att arbeta i 
smågrupper, då en stor del av pedagogernas tid upptogs av att övervaka hela 
barngruppen, även om det fanns inslag av möten i mindre grupper. I detta 
skede utvecklades olika frågor, som jag tog med mig i nästa steg av 
analysarbete. En reflektion efter detta första steg i analysen var att arbete med 
barns relationer är ett svårfångat fenomen och det blev uppenbart att de 
planerade gruppintervjuerna behövdes, för att komma närmare studieobjektet. 

Steg två i analysarbetet blev således att vaska fram de frågeställningar ur 
observationerna som gruppintervjuerna skulle svara på. De viktigaste frågorna, 
som jag ville utforska vidare var: Hur kommer man bakom retoriken om ett 
grupporienterat arbetssätt och hur får man syn på detta genom de olika rutiner som 
anses viktiga för att organisera dagen? Hur når pedagoger barn? Vilka 
förväntningar ställer pedagoger på olika barn avseende relationsarbete? Med stöd 
av det transkriberade materialet av deltagande observationer och fält- 
anteckningar formulerades nu intervjufrågor, där tanken var att få ytterligare 
kunskap om vilka intentioner som låg bakom fritidspedagogernas handlingar i 
arbetet med barns relationer. Till de olika arbetslagen formulerades även 
frågor, som tog utgångspunkt i citat från observationer, som hade genomförts i 
respektive verksamhet. 

Steg tre i analysarbetet bestod av analys av transkriptioner från de inspelade 
gruppintervjuerna. Med spänd förväntan arbetade jag vidare med underlaget 
från de två gruppintervjuerna, som innehöll ca 30 sidor text vardera. De frågor 
som ställdes till materialet utgick från: Hur talar fritidspedagoger om sitt arbete 
med barns relationer? Hur ser fritidspedagoger på barns relationsarbete? Hur förstår 
fritidspedagoger barns relationsarbete? och Hur arbetar fritidspedagoger med barns 
relationer? Vilka praktikgemenskaper och allianser kan fritidspedagoger identifiera 
och vad karaktäriserar dessa? Analystexten utgjorde en första överblick över 
pedagogers arbete med barns relationer. I arbetet med analysen utmejslades 
olika teman i respektive arbetslag. Analysen av den första gruppintervjun inne- 
höll följande teman: Ett annorlunda barn, Ett nytt uppdrag, Familj och hem- 
förhållanden, Samhället idag, Konsekvenser av stora barngrupper, Styra barn, Att 
lyckas i kamratrelationer, Stödja relationer med barn och föräldrar samt Praktik- 
gemenskaper och allianser. Analysen av den andra gruppintervjun utmejslade 
teman som: Att arbeta förebyggande, Barns tankar, Barnens grupperingar och 
Pedagogers syn på synliga grupperingar. Analyserna omfattade 15 respektive 16 
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För att beskriva och tydliggöra denna analysprocess, redovisas den med 
hjälp av olika steg. Jag vill dock poängtera att analysen är en dynamisk process 
och att stegen glider in i varandra.  

Analysens olika steg 
Inledningsvis i anlysprocessen ägnades mycket tid åt att bli klar över 
innebörden av begreppet relation och vad ett arbete med barns relationer 
skulle kunna omfatta.  

Steg ett i analysarbetet följde efter observationerna, som hade genomförts 
utifrån översikten av olika frågeställningar inspirerade av tidigare forskning 
och handlade om samspel med barn (Bilaga 3). Översikten användes nu till att 
reflektera över samtliga observationer i förhållande till de olika 
frågeställningarna. Reflektionerna skrevs sedan ner. Då det gällde för- 
hållningssätt, reflekterade jag över att dessa delvis kunde vara personliga och 
relaterade till vissa vuxna. Dock fanns det ett tydligt gemensamt språkbruk för 
exempelvis tillsägelser beroende på vilka barn som omnämndes. Det inspelade 
materialet, som hade transkriberats översiktligt i form av inskriptiva och 
deskriptiva fältanteckningar, bearbetades i syfte att identifiera situationer 
innefattande arbete med barns relationer.  

 
Det är svårt att komma bakom hur man egentligen arbetar med 
relationer, det ligger liksom i hela arbetet, hur man möter barn och 
agerar som pedagog … Arbete med barns relationer är något som 
pågår ständigt och är svårt att lyfta ut. 
(Fältanteckning, 2012.01.29-02.05) 
 

Det var tydligt att observationerna inte helt kunde peka ut vad ett arbete med 
relationer består av. Relationer existerar ständigt mellan individer. Det visade 
sig svårt att utifrån enskilda observationer identifiera när en pedagog hade en 
särskild avsikt som rörde just barns relationsarbete. Detta tydliggjordes 
emellertid efterhand genom analysprocessen. Dock var det nödvändigt att ta 
stöd av ytterligare data utöver observationerna som informella samtal, 
gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Till hjälp i analysen fanns även 
fältanteckningar, både inskriptioner och deskriptiva anteckningar, som stöd till 
det inspelade materialet. 

I analysprocessen av de deltagande observationerna utgick jag från följande 
övergripande frågor: Hur går det konkreta arbetet till och vilket innehåll kan ett 
arbete med barns relationer ha? och Hur talar fritidspedagoger om sitt arbete med 
barns relationer? Ytterligare frågor som ställdes till materialet var: Vilka 
relationsnät, praktikgemenskaper och allianser är möjliga att få syn på och på vad 
sätt förhåller sig de vuxna till dessa? Praktikgemenskaper och allianser är 
begrepp från Wengers teori (1998), som användes i licentiatavhandlingen 
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alltid väljer att leka för sig själva och är i sin egen bubbla. Min ambition var att 
pedagogerna skulle förtydliga innebörden av dessa uttalanden, inte minst för 
att en del av metaforerna kunde vara dubbeltydiga. Därtill riktades frågan vilka 
praktikgemenskaper och allianser fritidspedagogerna kunde identifiera och vad 
som karaktäriserade dessa. Utgångspunkt var då gruppfoton av barnen. 

Steg fem i analysarbetet utgjordes av analys av de individuella intervjuerna. 
Transkriptionerna av dessa omfattade 62 sidor text. De frågor som ställdes till 
materialet var: Hur talar fritidspedagoger om sitt arbete? Vilka praktikgemenskaper 
och allianser karaktäriserar dessa? Vad framstår som viktigt för personerna i 
respektive arbetslag i arbetet med barns relationer (vad och varför)? Vilka 
dilemman/möjligheter möter ni i arbetet med barns relationer? Analysen av de 
individuella intervjuerna visade delvis samstämmighet med de tidigare 
analyserna, observationer och gruppintervjuer, men också nya teman växte 
fram. Dessa var: Skapa möjligheter till möten för och med barn, Lära barn 
relationskompetens, Bygga förtroende, Barn som relationsskapare, Barn som hinder 
för relationer, Utveckla relationer tillsammans med barn och Strukturer som hinder 
för relationsarbete. Varje tema fick olika underrubriker, som gav en överblick 
över det konkreta arbetet med barns relationer. Denna överblickskarta har 
funnits med i den fortsatta analysen, men har modifierats. Vissa teman har 
strukits och andra har förts samman. Jag har sökt identifiera mönster för 
arbete med relationer, som visar sig i det konkreta arbetet med barnen, 
föreställningar om barns relationer samt motsägelser, som kan visa sig i hela 
materialet. Arbetet har hela tiden skett genom en pendelrörelse mellan 
material från observationer, gruppintervju och individuell intervju. Blicken har 
också riktats mot dilemman i pedagogernas arbete med barnens relationer, 
liksom om och hur praktikgemenskaper och allianser identifieras. 

En analys kan variera från en erfarenhetsnära och beskrivande till en 
abstrakt och kritisk tolkning utifrån teoretiska paradigm (Fangen, 2005). Med 
en strävan att ständigt ”lyfta blicken och höja abstraktionen” kan steg sex i mitt 
analysarbete sägas vara det mest komplexa och tidsomfattande. I detta steg har 
jag förbundit mina empiriska data med teoretiska begrepp. Som vägledning 
har Wengers (1998) teori funnits med under hela forskningsprocessen men 
användes fokuserat och systematiskt i denna sista del av analysen. En teori har 
ofta en vid begreppsapparat och det är ofta delar av en teori som används. I 
denna studie har följande begrepp varit av relevans i analysen: 
Handlingsrepertoar är ett överordnat begrepp, som visar pedagogers idéer, 
förväntningar och förhållningssätt i arbetet med barns relationer och uttrycks 
genom tal och handling. Denna handlingsrepertoar kan relateras till ett 
sammanhang, som utgörs av två fritidshem. Handlingsrepertoar vilar på en 
praktisk yrkesteori av erfarenheter och kunskap, som framträder i de vuxnas 
arbete med och föreställningar om arbetet med barns relationer. I denna 
handlingsrepertoar visar sig olika kvaliteter i arbetet med barnens relationer. 
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sidor text, som både bestod av citat och tolkande beskrivningar. Analysen av 
de båda arbetslagens arbete med barns relationer gav en relativt samstämmig 
bild av arbetet med barns relationer, dock fanns i Fritidshem 1 en starkare 
betoning på en problematik förlagd till enskilda barns relationsarbete, som de 
vuxna menade inte fungerade i verksamheten. 

I analysarbetet av transkriptionerna från gruppintervjun identifierades 
rikligt med metaforiska uttryck om barn och deras relationer. Dessa klipptes ut 
och sorterades för sig, för att kunna användas och ge näring åt det fortsatta 
analysarbetet.  

En reflektion efter analyserna så här långt var att arbete med barns 
relationer är komplext och att man behöver olika typer av data för att se 
helheten. Tillsammans bildade de olika typerna av data ett gott underlag för 
fortsatta analyser. En annan reflektion i det här skedet rörde pedagogernas 
utgångspunkt i barnens perspektiv. Fritidspedagogerna var oklara över vilka 
frågor som var viktiga för barnen i deras inbördes relationer. Denna reflektion 
hade väckts vid observationerna och återkom nu. En första tolkning var att 
pedagogerna sällan diskuterade med varandra med utgångspunkt i barns egna 
upplevelser, istället talade man om barnen utifrån ett vuxenperspektiv. Den 
fortsatta analysen visade emellertid att det var mer komplext än så och för att 
erhålla än mer fördjupad kunskap om innebörden av ett arbete med barns 
relationer fortsatte analysprocessen. 

Steg fyra i analysarbetet, byggde på en växande kunskap om den 
komplexitet som ett arbete med barns relationer tycks innebära och, gick ut på 
att identifiera oklarheter, som behövde redas ut. Den initiala analysen av 
observationer visade att det var svårt att identifiera vad ett arbete med barns 
relationer kan vara. Efter en analys av gruppintervjuer växte ett antal teman 
fram, som vidgade blicken och omfattade både samhälle, familj och barn. För 
att komma än mer på djupet i fritidspedagogernas perspektiv på sitt arbete 
med barns relationer, krävdes mer data i form av individuell intervju. 

När oklarheter identifierades utformades intervjuguiden, som skulle an- 
vändas i de individuella intervjuerna. Dessa ägde rum drygt fyra månader efter 
gruppintervjuerna för det ena arbetslaget och knappt fyra månader för det 
andra arbetslaget. Syftet var att ställa frågor, som inte utretts tillräckligt under 
gruppintervjuerna. En sådan fråga var: Vilka frågor tror du är viktiga för barnen 
i er barngrupp? Denna fråga hade funnits med i gruppintervjun, men inte 
fokuserats så som jag hade önskat. Tanken var att mejsla fram om och hur 
fritidspedagoger tar utgångspunkt i barns perspektiv på relationer. Det fanns 
även frågor, där den enskilda pedagogen kunde utveckla tankar kring något, 
som respektive arbetslag uttalat antingen vid observationerna eller vid 
gruppintervjun och som fortfarande behövde förtydligas. Till exempel 
diskuterades fritidspedagogernas uttalanden som: Det finns flickor som är bra på 
att ”ta hand om” men ibland leder det till att även de tröttnar eller: Om två barn 
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Sammantaget har analysarbetet skett genom flera olika genomläsningar 
och konstruktioner av översiktsbilder, för att synliggöra den handlings- 
repertoar av idéer, förväntningar och förhållningssätt, som kommer till uttryck 
i fritidspedagogers arbete med att skapa villkor för barns olika relationer, och 
som framträder genom pedagogers tal om barns relationer. Olika hypoteser 
och begrepp har prövats och valts bort genom ett reflexivt förhållningssätt. 
Exempelvis har det varit svårt att ringa in om arbetet med barns relationer ska 
benämnas som strategier eller arbetsformer. Istället har handlingsrepertoar 
visat sig vara ett begrepp som kan ringa in de olika handlingar som 
fritidspedagoger använder i sitt arbete och den reflektion över handling som är 
möjlig. Begrepp som undervisningsrelation och undervisningsgemenskaper 
utvecklade av Frelin (2010) har också prövats för att senare väljas bort. Länge 
var jag själv fångad i begreppet att skapa relationer, innan jag tog till mig vad 
Gergens (2009) tankegångar om att relationer är en del av existensen; att vi 
alltid är i relationer med varandra. I dessa genomläsningar och överblicksbilder 
har det ständigt funnits en ambition att förstå vilka praktikgemenskaper och 
allianser som fritidspedagoger identifierar i sin verksamhet och hur de möter 
och stödjer dessa i sitt arbete med barns relationer.  

I analysen behandlas de två fritidshemmen som en helhet, förutom i de fall 
där de skiljer sig i arbetssätt och då dessa olikheter ger viktig information i 
förhållande till studiens syfte. Ett problem i analysprocessen har varit av- 
gränsningar. Att endast fokusera på pedagogers arbete med barns relationer 
och inte arbetslagets inbördes relationer har ibland varit svårt. Fritids- 
pedagogens arbete är i grunden ett lagarbete, dock har det inte varit i fokus i 
denna studie. Detta förhållande har däremot funnits med som ett förgivet- 
tagande. 

Etiska överväganden 
Jag har strävat efter att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 
särskilt individskyddskraven, som gäller information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 1990, s. 6). I ett första skede 
tillfrågades rektorer på respektive skola, som gav sitt samtycke till att jag 
kontaktade personalen på de två fritidshemmen. De två arbetslagen har 
därefter informerats skriftligt och muntligt om vad ett deltagande i studien 
innebär, syftet med studien, hur identiteter skyddas samt att deltagare har rätt 
att avbryta sin medverkan om så önskas. Föräldrar till barnen har informerats 
muntligt av fritidspedagogerna, som också har lämnat skriftlig information 
från mig. I den skriftliga informationen har de tillfrågats om att ge sitt 
samtycke. Barnen har informerats om min närvaro vid en samling. Via skriftlig 
information har föräldrar och fritidspedagoger informerats om att det 
empiriska materialet endast används i forskningssammanhang och deltagare är 
skyddade utifrån gängse regler om anonymitet. Samtliga fritidspedagoger gav 
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Kvaliteter ställer frågor om vilka karaktäristika som uppmuntras eller 
begränsas i barns olika gemenskaper. Vilka former av intresse, tillhörighet, 
deltagande, förhandling och anpassning ges företräde och på vad sätt? 
Kvaliteter handlar om rådande normer för hur barn bör vara mot varandra. 
Normer kan också knytas till olika föreställningar om maskulinitet och 
femininitet. Tillhörighet och deltagande i praktikgemenskaper är centrala be- 
grepp i teorin. Begreppen används för att förstå hur fritidspedagoger skapar 
villkor för barn att hantera sina relationer i praktikgemenskaper. Gränser kan 
synliggöra hur fritidspedagoger förhåller sig till både uttalade och outtalade 
skiljelinjer mellan barns olika praktikgemenskaper. Allianser kan också skapa 
gränser mellan barn, som försvårar tillträde till barns olika gemenskaper och 
bygger på en ”inre kärna”, som samlas runt ett gemensamt intresse. Både 
fritidspedagoger och barn kan fungera som mäklare för att stödja och möjlig- 
göra möten mellan barn. Pedagoger kan både stödja barns gränsarbete och 
agera gränsvakt. Deltagande och icke deltagande nyttjas för att analysera olika 
former för förhandling, som de vuxna tar initiativ till eller förhåller sig till i 
relation till barns förhandlingar om deltagande. Begreppen centralt, perifert 
eller marginellt deltagande kan synliggöra hur pedagoger talar om och förhåller 
sig till barnens positioneringar i olika praktikgemenskaper. Fritidspeda- 
gogernas positioneringar i förhållande till barnens praktikgemenskaper kan 
också belysas med dessa begrepp. Ovanstående begrepp har således brukats för 
att ytterligare belysa och fördjupa bilden av fritidspedagogers arbete med barns 
relationer. I analysen har jag ständigt pendlat mellan begreppens teoretiska 
förankring och dess mer konkreta operationalisering i den pedagogiska praktik 
som jag har studerat. 

I en ytterligare analys, har jag arbetat med att mejsla fram några dilemman 
i fritidspedagogers arbete med barns relationer. Vikten av en sådan analys 
växte fram under analysprocessen. Det framkom att fritidspedagogerna ibland 
ställdes inför val som de upplevde motsägelsefulla och där lösningar inte var 
självklara. Dessa insikter gav mig inspiration till en fortsatt analys. I detta 
analyssteg genomförde jag ett omtag av hela resultatet för att granska de olika 
problematiker som fritidspedagoger ställdes inför och som de själva lyfte fram 
som hinder eller utmaningar i relationsarbetet. Analysen bygger således på 
samtal, intervjuer och observationer. Några av de frågor jag då arbetade med 
var: Vilka frågor var problematiska för fritidspedagogerna i arbete med barns 
relationer? Fanns det olika normer som kunde skapa motsättningar i arbetet? På 
vad sätt kunde strukturella villkor påverka fritidspedagogers handlingsutrymme? 
Analysen gav upphov till tre centrala dilemman som skapar villkor för och 
visar komplexiteten i arbetet med barns relationer.  

En del av det slutliga analysarbetet har också varit att diskutera studiens 
resultat i relation till annan forskning och att utmejsla förslag till implikationer 
för arbete med barns relationer i fritidshem.  
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Studiens trovärdighet 
Kritiska frågor om trovärdighet är centrala i alla vetenskapliga studier och det 
finns en rad olika kriterier, som behöver vara uppfyllda. Enligt Larsson (2005) 
är perspektivmedvetenhet ett kvalitetskrav, som rör en medvetenhet om att det 
är omöjligt att ge en objektiv bild av en så kallad ”verklighet”. Det finns alltid 
någon form av perspektiv utifrån vår betraktelse. Som tidigare nämnts används 
inom delar av etnografin, reflexivitet (Hammersley & Atkinson, 2007). 
Reflexivitet står i denna studie för en kritisk hållning till att som forskare vara 
en del av den sociala värld som studeras. När det gäller perspektivmedvetenhet 
i form av förförståelse över det fält som jag har studerat, är kontexten väl känd 
från min sida (Larsson, 2005). Min yrkesbakgrund som fritidspedagog och 
lärarutbildare har inneburit en viss förförståelse av fritidshemmets verksamhet. 
I den verksamhetsförlagda delen av utbildning till grundlärare med inriktning 
mot fritidshem har flera möten mellan lärarutbildare på fältet och studenter 
gett mig möjlighet att vara uppdaterad om aktuella frågor, som rör 
verksamheten. Ambitionen har trots min förförståelse varit att inta ett öppet 
och reflexivt förhållningssätt. Min strävan har varit att problematisera och söka 
alternativa tolkningar utöver de som visar sig i en första anblick. I denna studie 
har jag försökt att inta ett reflexivt tänkande i arbetet med fältanteckningar 
och framförallt i de återkommande analyser och tolkningar som har pågått 
under studiens gång. Exempel på en fråga som har väckts är hur det är möjligt 
att komma bakom talet om att fritidspedagoger arbetar med den ”sociala 
biten” och hur ett arbete med barns relationer i så fall gestaltar sig. En annan 
fråga har handlat om vilka relationer, som eftersträvas i arbetet med barns 
olika relationer. 

Enligt Steinar Kvale (2009) är validitet som hantverksskicklighet en form av 
kontroll på hur forskaren har lycktas att besvara forskningsfrågorna med hjälp 
av olika tillvägagångssätt. Inom etnografin är det brukligt att använda flera 
olika verktyg i datakonstruktionen och detta har eftersträvats i denna studie. 
Hantverksskicklighet kan bland annat utgöras av att formulera intervjuguider, 
som hjälper forskaren att komma närmare forskningsproblemet, genomföra 
intervjuer som ger fylliga och rika berättelser samt att skriva noggranna 
fältanteckningar, som ger stöd i analysarbetet. I licentiatavhandlingen prövade 
jag på fältarbete, som har gett mig viss erfarenhet av att följa och utveckla 
kunskap om händelser genom deltagande observation. I denna studie var 
videokameran ett redskap som inte föll ut till belåtenhet. Även om mina 
gruppintervjuer och individuella intervjuer var välplanerade, inser jag 
svårigheten i att formulera precisa frågor, som informanterna kan besvara. Jag 
fick också erfara att mötet med informanterna kan bjuda på flera 
överraskningar och det finns en risk att bli alltför engagerad själv, där jag som 
forskare ständigt måste påminna mig om studiens syfte och frågor för att inte 
tappa förmågan att vara lyhörd. 
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sitt samtycke innan studien påbörjades. En informant hade tidigare erfaren- 
heter av att ha blivit felciterad i tidskrifter och i forskningssammanhang. Efter 
en diskussion innan studien påbörjades om de tillvägagångssätt som används 
inom forskning för att återge samtal, vilka bygger på hänsynstagande och inte 
på att peka ut informanterna, fanns det ingen tvekan för denna person att 
medverka i studien. 

En etisk aspekt är att skydda individer och platser som ingår i studien utan 
att minska andra kvaliteter. Staffan Larsson (2005) skriver om en motsättning 
mellan etiskt värde och tydlig validitet. För att skydda deltagare kan en del 
uppgifter göras mindre explicita. Platser och deltagarnas namn är av- 
identifierade. Det i sig borde inte ha någon betydelse för studiens validitet. I 
föreliggande studie har det funnits en strävan att bruka vetenskaplig 
hederlighet, som inbegriper omsorg om de som studeras samt att presentera 
forskningsresultat med trovärdiga tolkningar med respekt för etik, utan att ge 
avkall på en kritisk distans. 

På de två olika fritidshemmen, som ingick i studien, fanns sammanlagt 20 
barn vars föräldrar inte gav samtycke till deltagande. För att försäkra mig om 
att de här barnen inte hamnade i observationerna hade jag tillgång till 
gruppfoton av barnen där pedagogerna hade kryssat för de barn vars föräldrar 
inte hade gett sitt samtycke. Jag var ändå tvungen att hela tiden förvissa mig 
om att jag inte förväxlade några barn. Det medverkade till att jag alltid frågade 
pedagogerna om det var ”rätt barn” som var med i mina observationer. Barnen 
visste vem jag var, då jag hade presenterat mig vid en samling och berättat 
varför jag följde deras fritidspedagoger. Det var också viktigt att alltid förvissa 
mig om deras samtycke vid dessa observationer.  

Ett etiskt dilemma i denna studie blev de tänkta videoinspelningarna. I 
studiens design ingick att videofilma fritidspedagogerna i deras arbete med 
barnen. Att jag inte fått tillstånd att observera en del av barnen, medverkade 
till att dessa inspelningar blev svåra att genomföra. Videokameran väckte 
dessutom ofta uppmärksamhet bland barnen. Vidare föreföll pedagogerna 
obekväma under filmningen. Det visade sig också vara svårt att följa en 
fritidspedagog, som rörde sig genom olika lokaler inomhus och utomhus, utan 
att de barn som inte hade gett samtycke till studien kom med på film. Istället 
användes videokameran, när fritidspedagogen genomförde en aktivitet med en 
mindre grupp av barn, till exempel när de bakade, skapade i målarrummet och 
samspelade med barnen vid datorn. Videoobservationer utomhus, där det 
fanns många andra barn som inte ingick i studien, genomfördes när 
fritidspedagogen sökte upp en grupp barn, som sysselsatte sig med något ute 
på gården eller vid vistelse i skogen. Dessa barn tillfrågades om de accepterade 
att filmas innan kameran användes. Det medverkade till att spontana 
situationer med barns relationer gick förlorade och var enklare att fånga med 
block och penna. 
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DEL III RESULTAT 
Studiens resultat presenteras i fyra kapitel. Det första kapitlet, kapitel 6, rör 
fritidspedagogernas arbete och tal om barns relationer. Det andra kapitlet, 
kapitel 7, belyser de praktikgemenskaper och allianser som fritidspedagogerna 
identifierar, stödjer och hanterar i sin verksamhet. Kapitel 8, behandlar 
pedagogernas tal om barns relationsarbete som bygger på de föreställningar 
som blir synliga i fritidspedagogernas handlingsrepertoar. I kapitel 9 följer en 
sammanfattande analys och kommentar av de tre resultatkapitlen.  

Kapitel 6 Arbetet med barns relationer 
I detta avsnitt presenteras fritidspedagogernas arbete med barns relationer, så 
som det har identifierats i observationer av interaktioner och i fritids- 
pedagogernas tal om sitt arbete. Med begreppet handlingsrepertoar riktas 
fokus mot olika idéer, förväntningar, arbetsformer och förhållningssätt, som 
fritidspedagoger ger uttryck för i arbetet med och talet om barns olika 
relationer. Fritidspedagogers kollektiva handlingsrepertoar innehåller olika 
begreppsliggjorda erfarenheter i syfte att skapa goda villkor för barns olika 
relationer. I handlingsrepertoaren ligger ett förgivettagande att arbete med 
barns relationer innefattar en pedagogisk intention och att det är goda eller 
positivt laddade relationer som eftersträvas. Avsnittet består av ett antal teman, 
som illustrerar de sätt att arbeta med och tala om barns relationer, som 
framkommit i data, vilka belyses med empiriska exempel och tolkningar. 

Att skapa möten och rum för olika praktikgemenskaper7 både för och med 
barn är en del av den handlingsrepertoar som är framträdande i data. Analysen 
av fritidspedagogernas intentioner med sitt arbete med barns kvalitativt olika 
relationer har genererat fyra teman: Konstruera miljöer och aktiviteter för barn, 
Vara nära barn, Övervaka barn samt Korrigera och träna barn. 
                                                        
7 Som synonym för praktikgemenskap använder jag ibland även ordet gemenskaper. 
Fritidspedagogerna däremot använder ordet grupp. 
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En intern validitet (Kvale, 2009) säkrar att resultaten har hållbara inre 
samband och en viktig aspekt är om mina tolkningar är rimliga och trovärdiga, 
vilket förutsätter att forskningsprocessen är transparent återgiven. Denna 
studies resultat är enligt mig en tolkning av fritidspedagogers arbete och tal 
om barns relationer. På samma gång är jag medveten om att det alltid finns 
andra tolkningar som kan ge en annan bild. Min strävan har varit att ompröva 
tolkningar, och att analys av olika data kan ge stöd för alternativa tolkningar. 
Från min sida har det hela tiden funnits en övertygelse om att de olika 
datamaterialen behövdes för att komplettera varandra i datakonstruktion och 
analysarbete. Samtidigt ska framhållas att olika data också för med sig en 
problematik, eftersom de i sig representerar olika praktiker, som inte 
nödvändigtvis är relaterade till varandra. Observationer, liksom grupp- 
intervjuer och individuella intervjuer, sker under olika villkor. Det som visar 
sig i observationer behöver inte uttalas under intervjuer och vise versa. De 
olika datamaterialen är tillkomna i en bestämd följd i syfte att komplettera 
varandra, vilket är en fördel i denna studie, eftersom det har medgett både en 
fördjupad och en alltmer koncentrerad bild av barns relationer. I slutversionen 
av min avhandling har dock datamaterialen fått olika stort utrymme. Utsagor 
från intervjuerna har fått större plats än beskrivningar av de deltagande 
observationerna. Samtalsutsagorna har bedömts vara mer precisa för att 
illustrera fritidspedagogers arbete med barns relationer. Min intention har 
varit att olika data tillsammans ska ge en rättvis och tät bild av arbete med 
barns relationer. En annan reflektion är att mina forskningsfrågor har krävt 
olika tillvägagångssätt för att kunna besvaras. Föreställningar om barns 
relationsarbete var inte möjligt att endast observera, utan de behövde också 
uttryckas i ord. För att identifiera praktikgemenskaper behövde pedagogerna 
uttala sig om dessa, vilket framkom mer av i de olika intervjuerna och inte på 
samma sätt i de deltagande observationerna. 

I detta sammanhang kan också frågan ställas om studieobjektet hade 
kunnat belysas utifrån ett annat metodiskt tillvägagångssätt. Att fokusera på 
samarbetet mellan pedagogerna i deras arbete med barns olika relationer kan 
möjligtvis ha gett andra resultat och betonat kollektiva arbetsprocesser framför 
ett individuellt arbete. En annan möjlig väg kunde ha varit att filma 
pedagogerna i deras arbete och därefter tillsammans diskutera innehållet i 
filmen. Dock föll inte filmningen ut till belåtenhet och det kan säga något om 
den utsatthet individer känner i samband med videoobservationer. Ett 
fältarbete, som hade pågått under en längre tids vistelse, skulle möjligtvis 
kunna ge ännu mer belägg för hur ett arbete med barns relationer tar sig i 
uttryck och vilka olika relationer pedagoger stödjer i sin praktik.  
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relationer är att utveckla barns förmågor att förhandla och underhålla sådana 
relationer, som pedagogerna menar är önskvärda mellan barn. I fritids- 
pedagogernas arbete ingår även att styra barn till specifika praktikgemenskaper 
och att avleda barn från andra gemenskaper. 

Nedan ges en översikt av de ovan beskrivna teman. 
 

Tabell 3. Översikt av arbetet med barns relationer 
Arbetet med barns relationer

Konstruera miljöer 
och aktiviteter för 
barn 

Vara nära barn 
 

Övervaka barn Korrigera och träna 
barn 

Rum för barns
gemenskaper 
 
Delta i barns 
aktiviteter 
 
Stödja barns 
relationsarbete 
utanför 
fritidshemmet 
 
Samlingar - forum 
för gemenskap 

Bygga förtroende
 
Vara känslig för 
barns uttryck 

Regler för konsensus
 
Kontrollera barns 
gemenskaper 
 
 

Ge stöd genom 
instruktioner om rätt 
och fel 
 
Träna för att kunna 
utveckla relationer 
 
Styra barn till 
gemenskaper 
 

Konstruera miljöer och aktiviteter för barn 
En viktig del i fritidspedagogernas arbete med barns relationer är att 
konstruera miljöer och att delta i barns aktiviteter. En intention tycks vara att 
skapa rum för att gynna olika sorts praktikgemenskaper. En annan intention är 
att pedagogerna deltar i barns aktiviteter i syfte att förhandla, underhålla och 
stödja barns olika relationer. Det framkommer också att fritidspedagogerna på 
olika sätt skapar villkor för barns relationsarbete utanför fritidshemmets 
kontext. Barns lek efter eftermiddagens vistelse på fritidshemmet får olika stöd 
från pedagogerna. I fritidshemmets verksamhet ingår också aktiviteter av 
formell karaktär, som exempelvis obligatoriska samlingar, vilka kan fungera 
som forum för gemenskaper, men där arbetslagen intar olika förhållningssätt. 
 
Rum för barns gemenskaper  
De miljöer för gemenskaper och tillhörigheter som fritidspedagoger 
organiserar för barn, kan bidra till att både stärka och begränsa relationer. 
Även om pedagoger och barn alltid lever och verkar i relationer, framträder 
olika miljöer som mer eller mindre möjliga för barnen att förhandla relationer 
i, dels tillsammans med kamrater, dels tillsammans med fritidspedagogerna. 
De organiserade miljöerna kan bestå av rum avsedda för att underhålla och 
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I det första temat Konstruera miljöer och aktiviteter för barn beskrivs de 
förutsättningar som fritidspedagogerna arbetar under och som krävs för att 
praktikgemenskaper, i vilka barnen deltar, ska ges plats och gynnas på 
fritidshemmet. Miljön beskrivs här dels rumsligt, det vill säga vilka möjliga 
lokaler som finns till hands och hur dessa hanteras för att skapa möjligheter 
för att barn ska kunna mötas och förhandla relationer både i mindre och större 
grupper. Dels beskrivs hur fritidspedagogerna förhåller sig i denna miljö 
avseende arbetet med barns olika relationer. Arbetet handlar både om att delta 
i barns aktiviteter och att befinna sig runt barns aktiviteter. Centralt i 
fritidspedagogernas arbete ligger en för givet tagen och ofta outtalad intention 
att stödja goda och produktiva relationer. Produktiva relationer innehåller 
kvaliteter, som upplevs positiva av de vuxna och ska stödja barns växande 
tillsammans med andra (Aspelin & Persson, 2011). Tanken om harmoni och 
avstånd från konflikt är stark. Aktiviteter kan antingen framstå som frivilliga 
erbjudanden eller som obligatorium som förpliktigar barnen till deltagande. 
Miljöer och aktiviteter är avsedda att ge barnen en känsla av tillhörighet och 
gemensamt engagemang. 

Nästa tema Vara nära barn illustrerar att fritidspedagogerna strävar efter att 
bygga förtroendefulla relationer för att komma nära barnen. Det tycks finnas 
en avsikt att de själva ska verka för goda relationer med barn, där tillit är en 
central kvalitet. I mina data av både observationer och intervjuer framgår att 
fritidspedagogerna försöker närma sig barnen genom samtal, som kan vara 
både förtroendeingivande och fyllda med inlevelse. Genom att hålla vad man 
lovar, vara tillgänglig och berömma barn är fritidspedagogernas intention att 
kunna närma sig barnen, inte bara fysiskt, utan även emotionellt. Enligt 
fritidspedagogerna vänder sig barnen till dem och får det stöd de behöver i sitt 
relationsarbete. På samma gång framhålls att vissa barn söker sig mycket till 
pedagogerna och vill vara nära dem, medan andra sällan söker upp de vuxna. 

Ett tredje tema benämns Övervaka barn. Det finns regler för samvaron som 
är ägnade att stödja goda relationer mellan barnen och fritidspedagogerna är 
noga med att övervaka att regelverket följs. En regel som villkorar barnens 
relationer är att bara ett visst antal barn får vistas i vissa av rummen samtidigt. 
Här handlar arbetet både om att förhindra, vad fritidspedagogerna menar är 
improduktiva relationer mellan barnen, och att kvalitativt goda relationer ska 
utvecklas. Analysen visar att regler både gynnar och missgynnar barns möjlig- 
heter att underhålla relationer. Vidare framkommer det att fritidspedagogerna 
ofta söker tillträde till barns gemenskaper, men att de inte alltid blir insläppta. 
De förblir i första hand perifera och ibland marginaliserade deltagare, då 
barnen värnar om sin egen praktikgemenskap. 

Det sista temat Korrigera och träna barn handlar om att barn behöver 
instrueras om villkor för att delta i olika relationer, när barnens samspel enligt 
fritidspedagogerna inte fungerar. Avsikten med att korrigera och träna barn i 
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sig till sin kollega Sofie: Men du, då kör vi in dem därinne, är det 
något mitt i det rummet? Per vänder sig till barnen: Vi kör pingis 
därinne idag, för nu så har ni önskemål om att… och även de andra. Per 
uppmanar barnen att ställa pingisbordet i ett annat rum och vänder 
sig till Sofie: De har frågat om pingis hela dan. Sofie: Men det är inte 
bra här heller. Per: Men vi stänger till dörrarna. 
(Fältanteckning vid observation, 2012.12.02) 

 
Fritidspedagogerna är lyhörda och försöker ta hänsyn till barnens önskemål, 
även om miljön är begränsad. Det finns en strävan att möta barnens krav på 
olika aktiviteter. Relationer runt ett gemensamt intresse och ett ömsesidigt 
engagemang ser alla pedagogerna som eftersträvansvärt och som något de vill 
stödja. 

Pedagogerna konstruerar också miljöer ämnade för barn att mötas i mindre 
grupper, där de kan få leka ostört. Fritidspedagogen Elsa ger uttryck för att 
barnen vill vara för sig själva: De vill ha någonstans där de kan vara ifred 
(Gruppintervju, 2012.02.22). Fritidspedagogernas handlingsrepertoar handlar 
om att låta barn underhålla och utveckla relationer med några få. Att ge 
förutsättningar i miljön för att skapa mindre gemenskaper, är ett exempel på 
hur fritidspedagogerna utgår från barns perspektiv genom att försöka förstå, 
vad som är viktigt för barnen. I pedagogernas vardag uppstår dock frågor som 
rör om och hur mindre gemenskaper alltid bör vara öppna, för att alla barn ska 
få tillträde. Det är dock inte säkert, menar fritidspedagogerna, att alla barn har 
samma möjligheter att få tillträde till gemenskaper med andra barn, då de 
positionerar sig i periferin eller positioneras i utkanten av dessa gemenskaper. 
När mindre gemenskaper upprättas skapas också gränser mellan barn. Fritids- 
pedagogerna försöker anpassa arbetet efter både individens och gemenskapens 
behov, vilket kan vara ett problem i arbetet med barns olika relationer. 
 
Delta i barns aktiviteter 
Det tycks finnas en uppfattning bland pedagogerna som rör individens frihet, 
nämligen att barnen ska ha rätt att både delta och att avstå från de aktiviteter 
som erbjuds i verksamheten. Flera aktiviteter, som beskrivs av fritids- 
pedagogerna, kan betraktas som erbjudanden, eftersom de sällan är av 
obligatorisk karaktär. I arbetet med barnens relationer skapar pedagogerna 
aktiviteter, i vilka de själva ofta deltar. Arbetet syftar då till att samla barn 
kring en aktivitet för att inspirera till ett delat engagemang. 

Fritidspedagogen Klara spelar ett sällskapsspel med två barn, som vanligtvis 
inte brukar vara tillsammans, eftersom de inte är lika gamla. Spelet heter 
Spökjägarna. Ett av barnen är väl bekant med reglerna till skillnad från det 
andra barnet och pedagogen. 

 

80 

utveckla olika aktiviteter och inspirera till kvalitativt olika relationer runt dessa 
aktiviteter. Rum ska utmana barn att göra saker tillsammans. Sådana miljöer 
organiseras såväl inomhus som utomhus. Miljöerna kan vara öppna för alla, 
men också ämnade för ett fåtal deltagare, där det kan vara svårare för en del 
barn att få tillträde. Organisationen av miljöer för gemenskap tycks ske utifrån 
en intention om flexibilitet, exempelvis genom att arrangera mindre rum i 
rummen. Å ena sidan vill pedagogerna skapa friutrymme, för att stödja barns 
olika relationer och egna lekar i mindre gemenskaper. Å andra sidan vill man 
sörja för att samtliga barn ska få möjlighet att känna tillhörighet i olika 
gemenskaper.  

Det förefaller viktigt för pedagogerna att kunna erbjuda barnen tid och 
tillgång till miljöer, som innehåller och erbjuder olika valmöjligheter. Fritids- 
pedagogerna ger uttryck för en föreställning om att barn helst vill bestämma 
själva över vad de ska göra under den tid, som de tillbringar på fritidshemmet. 
Pedagogerna strävar efter att ge barn många fria val, dock styr lokalerna vilka 
aktiviteter som är möjliga.  

 
Anna: De styr ju över sin fritid mycket och får göra det de orkar på 
fritiden. Att de får känna att de väljer själva för att det är så bestämt 
under skoldagen, men här kan man välja. Då kanske det är viktigt att ha 
olika val som de vet fungerar med de lokaliteterna vi har. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Barns fria val lyfts fram som något centralt av pedagogerna. Friheten ställs i 
relation till skolans organiserade verksamhet. Det innebär även att det bör 
finnas olika erbjudande i fritidshemmet, som kan hänga samman med de 
lokaler fritidshemmet har att tillgå. Barns möjlighet att själva styra över sin 
eftermiddag på fritidshemmet, kan också ge dem visst inflytande över vilka 
relationer de vill underhålla och utveckla. Samtidigt måste skola och fritids- 
hem dela på lokaler, vilket betyder att utrymmena bör vara flexibla och kunna 
användas till flera ändamål. Detta kan medverka till att barnens lekar be- 
gränsas både när det handlar om lekmaterial och om yta. 

Det verkar finnas en strävan att hitta flexibla lösningar för att tillmötesgå 
barnens önskemål att leka tillsammans under eftermiddagen, både när det 
handlar om yta för aktivitet och om vem aktiviteten ska delas med. 

Det är lovdag och barnen har frågat fritidspedagogerna flera gånger, om de 
får fälla upp bordtennisbordet i fritidshemmets hemvist. Fritidspedagogen Per 
försöker att hitta en lösning genom att föreslå en tom plats mitt i rummet, där 
många andra barn sysselsätter sig med andra aktiviteter. 

 
Några barn säger: Vi har inte fått spela pingis på hela dan. Per svarar: 
Nej, hittar du ett rum där man kan vara i och spela pingis? Per vänder 
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för att skapa god stämning i spelet. Fritidspedagogen tycks handla utifrån en 
idé, om att deltagarna i spelet ska visa varandra hänsyn och inte ironisera. 
Detta kan vara en väg att stödja respekt som en kvalitet i barnens relationer. 
Hon arbetar med att följa upp och klargöra kommunikationen mellan barnen. 
I fritidspedagogens framtoning saknas emellertid förklaringar, som lyfter fram 
den andres upplevelser. Istället blir turordningsregler och detaljer i spelet 
viktiga. Detta är ett exempel på hur pedagoger stödjer relationer, där barn 
anpassar sig till regelverket och kan ses som en kvalitet i relationer. 
Anpassning till reglerna kan alltså ses som en kvalitet i relationer. Aktiviteter, 
som kan ge stöd för relationer, innehåller samtidigt oväntade spänningar 
mellan deltagarna, som pedagogen försöker hantera genom att själv vara en 
deltagare. Balansgången går mellan att agera med-upplevande och att sam- 
tidigt vara tillrättavisande mot barnen. Pedagogen ger andra barn tillträde till 
gemenskapen genom att skapa ett öppet interaktionsutrymme, där det är 
möjligt att både lämna och att träda in i gemenskapen. På så vis är barnen 
utbytbara och fritidspedagogen ser till att hålla igång aktiviteten medan barn 
kommer och går. Kanske kan vi tänka oss att det här skapas en grogrund 
snarare för flyktiga än för varaktiga relationer. Dock kan dessa relationer vara 
betydelsefulla i verksamheten, eftersom barn trots allt får möjlighet att möta 
många olika barn i olika åldrar. 
 
Stödja barns relationsarbete utanför fritidshemmet 
Fritidspedagogerna arbetar också för att stödja barns relationsarbete utanför 
fritidshemmet. Det kan ske genom att uppmuntra barnen att följa med 
varandra hem för att leka och umgås på egen hand. Det som kan vålla problem 
är att inte alla barn får erbjudande om att följa med någon hem.  

Enligt pedagogernas beskrivningar uppmärksammar en del barn, när andra 
barn går hem och tar det som en möjlighet att leka. De vuxna uppmuntrar 
barnens initiativ till egen lek i olika grad. 

 
Anna: Man kollar ju av vilka barn som går hem tidigt, det finns barn 
som tittar väldigt noga och frågar en kamrat. När går du hem idag? Det 
tillfrågade barnet svarar: Jag går hem vid ett. Det andra barnet svarar: 
Jaha ska vi leka? Anna fortsätter: Det är smidigt att följa med någon 
som går hem tidigt för det är kul att följa med hem till någon. De som 
sällan leker brukar jag stötta. Målet är ju att barnet ska klara relationer 
på egen hand utan oss och särskilt de äldre. 
(Gruppintervju, 2012.01.03) 

 
De kvaliteter i barns relationer, som fritidspedagogerna ger uttryck för här, är 
att relationerna ska vara hållbara och självständiga på sikt. Underförstått är att 
detta handlar om goda relationer. Barn ska med stigande ålder kunna utveckla 
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Max är inte bekant med spelets regler och ställer flera frågor under 
spelets gång. En fråga rör om man behöver ha en särskild siffra för 
att få ta ett kort. Klara svarar att det gäller om man får fyra, fem eller 
sex på sin tärning. Minne som ett läckande såll säger Samuel till Max. 
Vad är läckande såll? frågar Max. Nej, så säger man inte, svarar Klara 
och riktar blicken mot Samuel. Vad är ett läckande såll? upprepar 
Max. Klara vänder sig åter till Samuel: Vad är ett läckande såll, kan du 
förklara det? Samuel svarar: Ett läckande såll. Klara repeterar frågan: 
Vad är ett såll? Samuel svarar: Sådant man kan sila igenom. Spelet 
fortsätter. I reglerna ingår bland annat att lägga ut snubbeltrådar för 
varandra. När Klara får ett sådant kort säger Samuel: Lägg den i 
närheten av Max. Klara svarar: Nej jag tror att jag lägger den här, ha 
den i närheten av mig, det vill jag inte. Klara låter ytterligare ett barn, 
Emil, ta plats som får spela tillsammans med henne. Hon säger till 
Emil att det är tur att han kan hjälpa henne i spelet. Emil ställer 
också flera frågor och Klara förklarar och frågar själv om spelets 
regler. Plötsligt måste Max gå hem. Han protesterar och säger att 
han vill spela klart. Men du, det kan ta rätt lång tid, vi spelar i 
morgon, säger Klara. Emil frågar om han kan få ta Max plats och 
Klara svarar: Vilken bra idé, nu har du ett stort ansvar. Emil kan ta 
Max plats varpå Emil frågar: Vilken var Max? Var han den blåa? (och 
menar spelpjäsen). Klara svarar: Svart. Samuel säger med ett surt 
tonfall: Ser du inte på den där. Klara svarar Samuel: Men du, man kan 
säga vänligt. Det blir mycket trevligare. Emil: Jag bara undrade. Spelet 
fortsätter. Emil får ett kort och ber Klara att läsa. Hon svarar: Det 
här läser jag väldigt gärna, ge en av dina ledtrådar till en av dina 
medspelare och då får du välja vem du vill ge bort den till. Samuel riktar 
blicken mot Emil och säger: Var smart nu. Klara säger: Och då vill det 
ju till att man har varit vänlig. Du ger en ledtråd, den här är ju den 
allra bästa och den finns det bara en av. Det är ju smartast om man tar 
den vanligaste och ger bort. Samuel svarar: Den har jag redan. Klara 
säger till Emil: Men du, vill du ge till Samuel, i så fall kan du ju ta 
spöket. Emil svarar: Nej. Jag ger den till dig. Klara skrattar och svarar: 
Det var inte ett dugg genomtänkt. Klara vill därefter pausa i spelet då 
hon måste fullfölja andra arbetsuppgifter. 
(Fältanteckning vid observation, 2012.02.01) 
 

Stödja genom deltagande är en del av fritidspedagogernas handlingsrepertoar i 
arbetet med barns relationer. Syftet är att föra samman barn och tillsammans 
skapa ett engagemang, som i detta fall runt ett sällskapsspel. Pedagogen i 
exemplet ovan är själv en deltagare, samtidigt som hon arbetar med att 
tillrättavisa, uppmuntra och verbalisera hur man bör förhålla sig till varandra, 
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Samtidigt kan det också ge vissa barn erfarenhet av att de oftast eller aldrig får 
följa med en kamrat hem. I mina data finns uttalanden om föräldrar, som inte 
låter sina barn ta hem kamrater och barn, som aldrig får några erbjudanden att 
följa med någon hem. Det visar sig omöjligt att undvika ämnet, även om 
arbetslaget helst vill att det här ska skötas av hemmen. I en strävan att hålla 
fast vid en gemensam idé i arbetslagets handlingsrepertoar är pedagogerna 
dock känsliga för barnens egna initiativ till att förhandla och underhålla 
relationer. Arbetet med barns relationer är främst en organisatorisk fråga, dels 
genom att barn får andra arenor att mötas på, dels genom att inga 
missförstånd ska ske då föräldrarna hämtar sina barn. 
 
Samlingar - forum för gemenskap 
Det skapas även aktiviteter av mer formell karaktär. De vuxenstyrda aktiviteter 
som erbjuds är möjliga för samtliga barn att ansluta sig till, då 
interaktionsutrymmet är öppet. Intentionen är att skapa tillhörighet och 
gemenskap för gruppens samtliga barn, som i sin tur kan möjliggöra nya 
möten för barn. 

Ett arbetslag samlar alla barn dagligen efter mellanmålet. Det är trångt i 
sofforna och lite oroligt, innan alla barn har hittat en plats. Fritidspedagogen 
sitter ner bland barnen i en av sofforna och förbereder sig inför samlingen. 

 
Något barn säger att det är en killsoffa och en flicka säger att Erik är 
en tjej. När det blir lugnt börjar fritidspedagogen Ulla berätta vad 
man kan göra under veckan. Hon presenterar olika aktiviteter som 
finns som erbjudande i verksamheten under veckans olika dagar. 
Ulla läser ett kapitel från en bok om Sune. Hon läser med inlevelse 
och alla är tysta och lyssnar. En flicka som sitter bakom Ulla 
masserar hennes rygg. Någon annan masserar sin kamrat på ryggen. 
Efter läsningen pratar Ulla om kapitlets innehåll, det handlar om 
eltandborstar och barnen berättar vilka som har eller inte har en 
eltandborste. Ulla påminner barnen att klä på sig ordentligt, det är 
snö utomhus. 
(Fältanteckning vid observation, 2012.01.24) 
 

Samlingen bildar en ram för att barn och vuxna ska mötas och verkar skapa 
närhet mellan deltagarna. En kvalitet, som tycks viktig i barns relationer, är 
fysisk och psykisk närhet. Fritidspedagogerna berättar att de arbetar för att 
hitta former för att samlingarna ska fungera, att skapa en ”vi-känsla” i gruppen 
och att på så sätt gynna barns relationsarbete. Det kan exempelvis handla om 
att presentera olika aktiviteter, som vänder sig till samtliga barn. Litteratur 
används för att fånga barnens uppmärksamhet och att skapa ett gemensamt 
intresse som utgångspunkt i samtalet. Det kan också vara ett sätt att framkalla 
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sådana färdigheter att de klarar av sina olika relationer utan vuxna. Ett led i 
detta är att barnen leker själva utanför fritidshemmet. Även om det tycks vara 
av särskilt värde för barnen att få leka hemma hos varandra, verkar 
fritidspedagogerna medvetna om att dessa möjligheter inte gäller samtliga barn 
och är kluvna inför detta faktum, eftersom de inte explicit kan styra vilka barn 
som önskar följa med varandra hem. En mer implicit strategi för att påverka 
barns val av kamrater är därför att stödja de barn som sällan leker. 

De två arbetslagen har dock olika idéer om hur barns relationsarbete 
utanför fritidshemmet ska hanteras. Ett arbetslag har upprättat leklistor med 
föräldrars telefonnummer, så att barnen kan nå sina föräldrar under arbetstid. 
På så vis kan barnen höra om föräldern ger tillåtelse till att leka efter 
fritidshemstid samma dag, om barnen så vill. I ett annat arbetslag är regeln att 
dessa kontakter sker utanför fritidshemmet. Leken ska således vara uppgjord 
på förhand, helst någon dag innan.  

På fritidshemmet, som arbetar för att barns lek efter fritidshemstid ska vara 
uppgjord på förhand, handlar samtalsämnet ändå om att ta hem en kamrat. 
Det är samling med barnen från förskoleklass och från skolår ett. Barnen sitter 
i de två sofforna och Klara placerar sig på en stol framför barnen med en 
närvarolista i sin hand. 

 
Klara vänder sig till en pojke: Och du skulle ha några kompisar med dig 
hem. Pojken svarar: Ja kanske David, fast den där nye Adam ska också 
följa med hem. Klara frågar: Kanske. David, var det inte säkert att det 
var båda? Pojken svarar: Nej för att det blev … Klara tillägger: Ja just 
det både Adam och David skulle väl följa med. Pojken svarar: Kanske 
David. Klara förtydligar: Men jag tror att din mamma ringde nyss och 
sade att han skulle följa med. Pojken konstaterar med glad röst: Ja, då 
ska båda följa med. Klara tillägger: Ja det blir väl kul. Pojken svarar: 
Ska leka med en sjuåring och en åtta och nioåring. Klara frågar: Men 
David är väl nio? David och Ludvig går väl i samma klass? 
(Fältanteckning vid observation, 2012.01.31) 

 
Under uppropet på samlingen engagerar pedagogen sig i huruvida ett av 
barnen ska ta med en eller två kamrater hem från fritidshemmet. På så sätt 
bidrar pedagogen till organisatoriska villkor för barns relationsarbete utanför 
fritidshemmet. Resonemanget om barns olika åldrar kan tolkas som uttryck 
för en kvalitet i barns relationer, som karaktäriseras av flexibilitet och 
öppenhet för andra. Att kunna leka med barn i olika åldrar, kan ses som en 
kompetens i barns relationsarbete. Trots att arbetslaget vill arbeta efter idén att 
barns lek utanför fritidshemmet ska skötas av föräldrar, tar pedagogen tag i 
frågan. Frågan om att ta hem en kamrat blir till ett samtalsämne om 
relationer, som etableras på fritidshemmet, men som inte begränsas dit. 
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För att underlätta möten behöver pedagogen vara lyhörd för barns intressen. 
Det krävs en särskild stämning som, enligt pedagogerna, kan leda till 
förtroende. I citatet betonas att pedagogens syfte är att nå ett riktigt förtroende, 
vilket kan tyda på att det finns grader av vad som är viktigt i förtroendet, som 
kan skapas till den andre. Vägen till att bygga förtroende sker inte med 
automatik genom samtal. Det krävs något mer, menar pedagogerna. Riktigt 
vad som krävs är inte tydligt, men tid, samtal och följsamhet verkar vara 
viktiga dimensioner i pedagogens handlingsrepertoar. 

Andra arbetssätt, som framhålls för att bygga ett förtroende, är vikten av 
att hålla löften, lyssna, berömma samt att vara tillgänglig. Tillgänglighet tyder 
på närvarande pedagoger som finns till hands för barns behov. 

 
Anna: Man får studera barnet. Lyssna in barnet, vara väldigt lyssnande 
i början och sedan berömma dem. Hålla vad man lovar, ge dem 
förtroende. Man är tillgänglig när de behöver det.  
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Fritidspedagogen framhåller att det gäller att visa tillit och att inge förtroende 
genom att lyssna aktivt. I gengäld kan pedagogen få inblick i barns relationer. 
Att lyssna till den andre bygger samtidigt på ömsesidig respekt. 

I arbetet med barns relationer tycks det finnas en intention att vara 
relationellt nära barnen. Att vara nära barnen utgör enligt pedagogerna en ny 
del i handlingsrepertoaren, som de har diskuterat. Förhållningssättet står i 
kontrast till de delar av fritidspedagogernas handlingsrepertoar som handlar 
om att övervaka barn. Mina data visar att det finns inslag av övervakning och 
kontroll i verksamheten, vilket kan leda till ett förhållningssätt, som står i 
motsats till att vara nära barn och gör att pedagogerna kommer längre ifrån 
dem. Kontroll är oundvikligt i en verksamhet, dock kan utförandet variera. Jag 
återkommer till kontroll, som ett villkor för arbete med barns olika relationer 
senare i detta kapitel. Ett annat hinder, som pedagogerna framhåller kan 
motverka intentionen att komma nära barn, är att det inte finns tillgång till 
pedagoger. I de allt större barngrupperna finns det färre pedagoger i för- 
hållande till antal barn, vilket kan bli ett problem. Denna fråga återkommer 
fritidspedagogerna ofta till. 

Genom att skapa dialog, försöker fritidspedagogen närma sig barn och 
bygga förtroende. Enligt pedagogerna i citatet nedan har aktiviteten betydelse 
för vilken sorts samtal, som utvecklas mellan dem själva och barnet. En del 
samtal rör innehållsliga aspekter av aktiviteten, medan andra samtal kan leda 
in på relationer. 
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gemensamma referensramar mellan barnen. Samlingen organiseras också för 
att under en stund bryta barns egna gemenskaper, som inte alltid är öppna för 
alla. På så sätt arbetar fritidspedagogerna indirekt med barns olika relationer. 
Kvaliteter som impliceras är såväl gemensamma referensramar som öppenhet i 
relationer.  

Samlingen är ett forum, som traditionellt har använts för att skapa en social 
gemenskap genom att den samlar alla barn i gruppen. Samtidigt visar mina 
data att denna form av samling upplevs som problematisk av pedagogerna på 
ett av fritidshemmen. Fritidspedagogerna söker i stället efter nya former för att 
samlas, dels för att barngruppen känns för stor, dels med hänsyn till att barnen 
har vistats i skolans verksamhet, som har krävt deras uppmärksamhet under 
dagen. Istället för att se samlingen som ett obligatorsikt moment för samtliga 
barn, samlar fritidspedagogerna barnen i mindre grupper.  

Vara nära barn 
I arbetet med barns relationer verkar pedagogerna mena att det är viktigt att 
lägga stor vikt vid att närma sig barnen på olika sätt. Fritidspedagogernas 
handlingsrepertoar kan handla om att bygga förtroende genom att vara 
tillgänglig, att lyssna och att berömma. Det handlar också om att hålla löften 
samt att skapa dialog, menar fritidspedagogerna. Att komma nära barn rör sig 
om att se barn, vara känslig för barns olika intentioner och att vara lyhörd, då 
barn vill anförtro sig. Intentionen är att skapa utrymme för barn att berätta om 
sina olika relationer. Dock är det inte alla barn, som enligt pedagogerna, väljer 
att berätta om sina relationer i möten med dem. 
 
Bygga förtroende 
Att bygga förtroende är ett led i att få barn att öppna sig och vilja prata om 
sina relationer med pedagogerna. På så sätt skapas goda villkor för barns olika 
relationer. Fritidspedagogerna framhåller olika vägar för att skapa förtroende 
mellan dem och barnen. 

Att utgå från barns intressen och att vara lyssnande och tillgänglig för att ta 
del av barns relationer, är exempel på hur fritidspedagoger menar att de arbetar 
för att bygga ett ömsesidigt förtroende. Dock finns det inte ett givet arbetssätt, 
eftersom olika barn och praktikgemenskaper kräver olika tillvägagångssätt. 
Olikhet blir en utgångspunkt för pedagogen. 

 
Klara: Det är också olika från barn till barn. Ser jag att den personen är 
jätteintresserad av fotboll, då kanske vi bygger någonting runt det. Ett 
barn kanske tycker att det är jättemysigt att sitta och skapa, då bygger vi 
något runt det. I det här får man tid att prata och lära känna, om man 
ska få det här riktiga förtroendet. 
(Intervju, 2012.06.13) 
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som en av pedagogerna (Anna, 2012.01.31) uttrycker det. Det förefaller finnas 
en stark idé om att barns förtroende är något som måste erövras. För att kunna 
se barn krävs ”särskilda glasögon”, som en av pedagogerna formulerar det. 
Sådana glasögon skärper inkännandet i mötet med barn. I ett arbete med 
barns relationer kan detta vara både en central kvalitet och en viktig del i 
pedagogyrket. 
 
Vara känslig för barns uttryck 
För att tolka och förstå barns olika relationer krävs olika tillvägagångssätt, 
enligt fritidspedagogerna. I arbetet med barns relationer gäller det att vara 
känslig för barns uttryck och att försöka förstå barnets avsikter i den specifika 
stunden och miljön. Det kan ibland medverka till att pedagogen intar en 
avvaktande hållning till barnen, för att undvika övertramp i form av någon 
förutfattad mening, när en händelse har inträffat. 

Det är vinter och barnen leker i snön. Två barn kastar snöbollar på 
varandra, vilket inte är tillåtet på skolgården. Fritidspedagogen upptäcker att 
något har hänt mellan två pojkar, som enligt pedagogen behöver lite extra 
tillsyn. 

 
Axel utbrister med entusiastisk röst: Nu har de verkligen roligt. Han 
fortsätter: Titta så de är igång, de brukar vara rätt duktiga på att 
komma igång sedan är det ju alltid några man får titta lite extra på. 
Axel berättar att många barn är bra på att dra igång egna leker sedan 
finns det andra som inte är det. Han vänder sig till mig och säger: 
Nu ska vi gå och prata med Tom. Det kan bli hur som helst. Axel riktar 
blicken mot en pojke: Tom du vet att man inte får slänga snö (en röst 
som låter väldigt ljus och mild). Tom svarar: Det gjorde han också. 
Axel vänder sig till Tom: Du vet att du inte får slänga snö och nu fick 
ju Jens i ögat. Jens tillägger: Jag fick i båda två. Tom försvarar sig: Det 
var inte jag som kastade på honom. Axel ingriper: Nej precis, men ni vet 
ju att ni inte får kasta så hör du … men vad ska du säga till Jens nu … 
vet du inte. Det tror jag att du vet, fixar du det Tom, fixar du det 
mmmm, fixar du det själv så att vi ska gå här ifrån. Vill du det så frågar 
jag Jens sedan, va bra. Tom verkar inte lyssna på Axel utan fortsätter 
att springa runt. Axel påminner Tom igen: Tänk på det sedan Tom. 
Han vänder sig till mig och berättar: Det där kan bli tvärtom också. 
Jens kan vara lite känslig också. Ibland behövs det inte så mycket, men 
det är jättebra att de kommer. Tom kan bli så beskyddande, han vet om 
han har gjort något tokigt. Han ropar återigen till Tom: Har du fixat 
vad du ska Tom? Tom svarar: Va? Axel återupprepar frågan: Har du 
fixat vad du ska Tom till Jens? Nej men gör du det, gör det innan du 
smiter iväg Tom. Han vänder sig mot Ylva som är på väg från platsen 

88 

Per: Har man en aktivitet eller gör något skapande då kan man mer få 
en dialog. Man pratar om lite allt och annat samtidigt som man sitter 
där. Ja och vet man om barnets intresse då kan man nysta på det … 
småsamtal, jättemysiga. Elsa tillägger att det handlar om vilken 
aktivitet man har: Om man ska lägga pärlor hinner man prata 
jättemycket om allt möjligt. Om man ska göra lucior då hinner man inte 
prata med barnen mer än om hur luciorna ska se ut, om håret finns. Beror 
på vad man gör för någonting, sitter man och ritar då kan man prata 
jättemycket. 
(Gruppintervju, 2012.01.03) 
 

Fritidspedagogerna är medvetna om att aktivitetens art kan gynna en dialog, 
dock beror det på vad intentionen är med aktiviteten. Om många barn 
medverkar, kan det inverka på om dialogen kommer till stånd eller om den 
övergår till en annan form av samtal, där monologen dominerar och responsen 
från pedagogen endast blir korta svar på frågor. I dialogen framhålls lyssnande 
som centralt, för att stödja och underhålla relationer till den andre. Småsamtal 
tar utgångspunkt i det som pågår och kan samtidigt bli ett tillfälle att komma 
in på samtalsämnen, som är angelägna för barnet och som rör de villkor de har 
att hantera i sitt relationsarbete. Skapande aktiviteter kan, enligt fritids- 
pedagogerna, utgöra ypperliga tillfällen till att komma nära barnen genom 
dialog. Under tiden som barnen skapar, öppnas möjligheter att stödja 
relationer. Pedagogerna betraktar dessa relationer som uppbyggliga och frukt- 
bara, vilket har ett positivt värde. 

Det framkommer att olika barn söker sig till olika pedagoger. En av 
fritidspedagogerna menar att hon har lätt att inge förtroende och att barnen 
litar på henne. 

 
Sofie: Nej, jag tycker att bara man själv sätter sig så berättar de mycket. 
Jag har nog den rollen att barnen berättar väldigt mycket för mig. Jag 
tror att det är ett sätt som man är som vuxen. Jag får ju ofta förtroenden 
om någon förälder har skilt sig. Då kommer barnen kanske till mig som 
den första att berätta för eller om någon har slagit till dem så kommer de 
och berättar. Jag tror att jag ser barnen, jag ser dem och sedan ger jag 
mycket av mig själv, kanske för mycket ibland. Jag tror att det är 
mänskligt, jag tror att jag ser barn som har det svårt.  
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Att se och lyssna på barn samt att ge av sig själv verkar, enligt 
fritidspedagogen, vara en del av handlingsrepertoaren, som bidrar till att skapa 
förtroende. Förtroende kan också byggas, när fritidspedagoger ser och 
uppmärksammar barnet genom att exempelvis säga: Hej, vad fin du är idag, 
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Att se och lyssna på barn samt att ge av sig själv verkar, enligt 
fritidspedagogen, vara en del av handlingsrepertoaren, som bidrar till att skapa 
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ju lite olika, en del kommer ju direkt och en del är ju lite försiktigare med 
att berätta om relationer. 
(Intervju, 2012.06.13) 
 

Av citatet framgår att det är väsentligt att vara lyhörd för barns subtila uttryck, 
som kan vara tecken på att barn vill anförtro sig åt pedagogen. Det krävs att 
fritidspedagogerna känner barnen väl för att kunna förstå och för att lägga 
märke till mer eller mindre tydliga tecken, som barnet uttrycker. En del barn 
vänder sig ofta till pedagogen. Andra är försiktigare med att berätta om sitt 
relationsarbete. I mina data framgår det att pedagogerna inte känner samtliga 
barn, dels på grund av att de vuxna sinsemellan har ett delat ansvar för olika 
skolklasser, dels på grund av det höga barnantalet. Jag återkommer till denna 
problematik senare i ett avsnitt om olika dilemman i diskussionen. 

Att vara känslig för barns uttryck, innebär att vara öppen för barns 
relationer. Vägen till matsalen är en sträcka, där barn kan få tillgång till 
pedagogen för att berätta om olika händelser i sina liv. Av observationerna 
framgår att de yngsta barnen ofta ställer sig i kö för att få hålla pedagogens 
hand, när de ska gå till matsalen. Det händer att barn söker upp vissa 
pedagoger för att prata om relationer, när fritidspedagogen är rastvakt eller vid 
andra tillfällen under utevistelsen på fritidshemmet eller inomhus. Att barn 
söker upp pedagoger generellt för att prata med dem om relationer, ska vi dock 
inte se som genomgående i de vuxnas upplevelse. Vissa fritidspedagoger menar 
tvärtom att det är ovanligt att barn spontant berättar om sina relationer. 
Kanske kan vi tänka oss att fritidspedagogerna lyckas olika bra med att vinna 
barnens förtroende och att det därför är olika i vilken mån barnen pratar om 
sina relationer med de vuxna. Det kan också handla om att barn vill skydda 
sina relationer från vuxnas insikt. Detta återkommer jag till. 

En fråga om relationer, som barn kan ta upp, handlar om att inte ha någon 
att vara tillsammans med. I följande situation gäller det att möta det som 
barnen ger uttryck för. Barns berättelser kan även handla om att relationer har 
förändrats. 

 
Fritidspedagogen Anna återger ett exempel på hur ett barn (Lisa) 
uttrycker sin besvikelse över att hennes kamrat Lina väljer en annan 
kamrat: Lina sade att hon inte ville följa med Moa hem men hon gör det 
ändå, hon är inte med mig längre för att nu är hon med Moa för att de 
har skaffat hund. Fritidspedagogen berättar att hon ofta vänder 
frågan tillbaka till barnet: Vad var det som hände, vad har du för analys 
av det? Sedan kanske man ger både plus och minus. Ah vad tråkigt att 
hon valde det för att ni har ju varit så bra kompisar. Vad gjorde ni när 
ni var så bra kompisar? De måste självrannsaka sig själva, man kan inte 
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tillsammans med Tom: Vänta Ylva, jag tror att Tom har något han ska 
fixa innan. Efter ett kort ögonblick frågar Axel: Blev det bra Jens? 
Jens svarar: Vadå? Axel vänder sig till Tom: Hör du Tom han hörde 
inte, han hörde inte (skrattar) hörde du det nu, ja det är bra. 
(Fältanteckning vid observation, 2012.01.30) 
 

Fritidspedagogen intar en mjuk och lågmäld hållning vid snöbollskastningen, 
nästan trevande försiktig. Enligt pedagogen själv är det ett sätt att bemöta 
barn där det kan bli hur som helst, som Axel uttrycker det. Det kan tolkas som 
att pedagogen vet att barnen kan reagera olika vid en tillsägelse, dels det barn 
som anses ansvarigt för handlingen, dels det barn som verkar drabbat av 
handlingen. Enligt pedagogens beskrivning kan de två pojkarna vara både 
känsliga och beskyddande och han undviker därför att ta strid med dem. Det 
kan å ena sidan tolkas som en rädsla från pedagogens sida att inte konfrontera 
barnen, å andra sidan som respektfullt i förhållande till barns relationer, 
eftersom pedagogen avvaktar för att undvika att dra förhastade slutsatser inför 
barnen. Pedagogen ger barnet ansvaret att ”säga förlåt”, för att senare 
kontrollera med barnet om handlingen har utförts. Handlingen kan tolkas som 
vänlig disciplinering. Barnet verkar dock inte förstå pedagogens intention. 
Samtidigt kan handlingen verka i riktning mot relationer, där konsensus är 
viktigt att uppnå. Pedagogen stödjer respektfulla relationer som kan syfta till 
att få barn att känna ansvar för sina handlingar och kan ses som viktiga 
kvalitetsaspekter i ett arbete med barns relationer. Arbete med barns relationer 
är fyllt av olika möten. Pedagogens avsikt tycks vara att inta ett öppet 
förhållningssätt och att ge utrymme för det oväntade. I handlingsrepertoaren 
finns inte ett färdigt koncept, för hur man ska handla i olika situationer, som 
kan uppstå i relationer mellan barn. Istället betonas ett öppet och inkännande 
bemötande, där pedagogen intar en avvaktande position. 

Fritidspedagogens berättelse, i ovanstående citat om sitt arbete med barns 
relationer, bygger på en idé, som tagits för given om att det är viktigt att känna 
in och vara känslig för barns uttryck. Det framkommer även i fritids- 
pedagogers berättelser att barn inte alltid vill berätta om relationer. Då gäller 
det att som pedagog vara lyhörd för mer implicita uttryck, som till exempel 
kroppsspråk, som kan vara ett tecken på att allt inte står rätt till. 

 
Klara: Nu tänker jag så här, de kanske inte säger så mycket till mig, de 
kommer med det till mig. Utan det kanske är när jag frågar. Om jag ser 
att det är någon som kanske ser ensam ut eller om jag ser att det har varit 
någonting, så ställer jag frågan och då kan det komma. Man kan se små 
signaler som miner, om man är på ett speciellt sätt i vanliga fall och man 
märker att det är något annorlunda. Kroppsspråket, ja det är det. Man 
måste ju känna dem innan annars är det svårt att läsa …. Sedan är man 
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barnens berättelser. Tid för eftertanke och reflektion framhålls som en 
bristvara inte bara på fritidshemmet, utan även i hela samhället. 

 
Ulla: Man känner ju i samhället i stort att allting ska gå så snabbt, man 
ska inte ha det där lugnet. Istället menar Ulla att man borde stanna 
upp och reflektera: Men man ska kunna sitta och fundera över vad som 
händer. I skolan lyssnar vi på varandra, men då är det ingen som kanske 
berättar så personligt, personliga grejer, lite grann ibland … då är det ju 
mer tid, för då är det bara vi. Där har jag mycket mer diskussioner och 
likadant när min kollega har livskunskap i skolan. 
(Intervju, 2012.06.14) 

 
I analysen framkommer att det är i skolsamverkan och inte i fritidshemmet 
som fritidspedagogen upplever att det finns utrymme för diskussioner i mindre 
grupper. I smågrupper kan det finnas möjlighet för barn att berätta om det 
som är personligt. Vad som faller inom det som räknas som personligt kan 
dock variera. I sammanhanget omnämns skolan och inte fritidshemmet, vilket 
kan bero på att tiden för skolsamverkan är schemalagd och att lyssnande står i 
centrum där. På samma gång lyfts en samhällelig aspekt fram, som pekar mot 
en tendens till att inte hinna stanna upp och skapa tid för att samtala om 
relationer. Dock finns det ingen automatik i att alla barn vågar berätta om 
händelser och relationer i sitt vardagsliv, även om det skapas utrymme för 
sådana samtal. 

Övervaka barn 
I fritidspedagogernas handlingsrepertoar, för arbetet med barns relationer, 
ingår regler. Fritidspedagogerna har formulerat ett antal regler, som skapar 
villkor för barns relationer på flera sätt. Dels begränsar reglerna barns 
deltagande, på gott och ont, dels övervakar fritidspedagogerna att reglerna 
följs. Det sker bland annat genom att pedagogerna söker upp barnen där de 
befinner sig, antingen i mindre grupprum eller i klassrum, som delas med 
skolan. Ibland menar pedagogerna att de måste begränsa antalet barn i de 
mindre rummen. Utifrån fritidspedagogernas perspektiv krävs regler och 
kontroll för att förebygga kaos. En av pedagogerna uttalar: Vi har gjort det lite 
lätt. I lugna rummet säger vi att det är ett visst antal som får vara där. Skulle vi 
dra in mer än 10 barn då skulle det bli rena kaoset (Ulla, 2012.02.22). Mindre 
rum kan gynna barns gemenskaper, samtidigt kan det skapa gränser för 
enskilda barn. Implicit uttrycks här lugn, som en viktig kvalitet i och för barns 
relationer. 
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bara skylla på någon annan för det gör vi så mycket ändå. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

I ovanstående citat uppmuntras barnet att reflektera över relationen och vad 
som har skett. Reflektion kan ses som en önskvärd kvalitet i relationen. Det 
innebär att barn ska kunna reflektera över situationen och rannsaka sig själva, i 
syfte att se vad som har varit bra och mindre bra. Fritidspedagogen framhåller 
att förhållningssättet kan leda till att barn kan ta ett eget ansvar för det som 
inte fungerade i relationen Genom att känna in och vara känslig för barns 
uttryck, kan barnet ges möjlighet att få perspektiv på relationen och se den 
utifrån. Fritidspedagogens intention är att barnet självt ska komma underfund 
med vad som fungerade mindre bra i relationen. Exemplet illustrerar också hur 
fritidspedagoger stödjer barn i att underhålla och i att reparera relationer samt 
att ge konkreta förslag på kamrater och aktiviteter. Arbetet med att återskapa 
relationer, som i grunden förefaller vara fungerande, är ständigt pågående. 

Enligt en del fritidspedagoger är det dock inte självklart att barn tar upp 
frågor, som handlar om relationer. Det tycks också finnas en osäkerhet hos 
några pedagoger om vad det egentligen är som räknas till relationer och att det 
inte är något som diskuteras mellan barn eller mellan barn och pedagog. 

 
Elsa: Fast jag tycker inte att det är jätte ofta de diskuterar relationer med 
kompisar utan det kan också vara hur de har det hemma. (Intervju, 
2012.06.14) Klara: Sedan är man ju lite olika, en del kommer ju direkt 
och en del är ju lite försiktigare med att berätta om relationer. (Intervju, 
2012.06.13) Nina: Det enda de berättar det är ju när det har hänt 
någonting eller de inte får vara med … men ofta är det ett missförstånd. 
Vissa barn som inte berättar finns det kanske orsaker till det, för att man 
skyddar sina föräldrar av olika anledningar. 
(Intervju, 2012.06.20). 
 

Det framkommer olika berättelser från pedagogerna, huruvida barn berättar 
om relationer. En del barn är återhållsammare än andra med att berätta och att 
andra barn kommer direkt. Enligt pedagogerna är det dessa barn som närmar 
sig dem och vill berätta. Om det handlar om relationer eller andra angelägna 
ämnen, som barnen vill dela med sig av till pedagogerna, verkar oklart. En 
uppfattning är att det är sällsynt att barn pratar om sina olika relationer med 
kamrater, istället rör deras samtalsämnen hur de har det hemma. En orsak till 
att barn inte berättar om relationer, kan vara att de upplever det som händer 
hemma som en privat zon, som de vill skydda. 

En ytterligare aspekt av att vara känslig för barns uttryck är att ge tid och 
skapa sammanhang, som ger utrymme för att stanna upp och lyssna till 
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Kontrollera barns gemenskaper 
Arbete med barns relationer handlar också om organisation. Barn måste alltid 
uppge för pedagogerna hur många barn, som är delaktiga i leken och är 
samlade i särskilda rum, där leken eller aktiviteten pågår. Enligt pedagogernas 
handlingsrepertoar tycks en idé vara att om ett fåtal barn får vara för sig själva, 
utvecklas deras lekar och aktiviteter och ger grogrund för goda och harmoniska 
och konfliktfria relationer. Om det är för många barn, ökar risken för kaos. 
Relationer, som innehåller spänningar och konflikter, bör enligt pedagoger 
undvikas och därför krävs ett vakande öga. 

Det är lov och barnen har delat upp sig i skolans olika klassrum för att leka. 
Barnen har berättat för pedagogerna i vilka olika rum de är och med vilka 
barn. En av fritidspedagogerna, Per, rör sig genom lokalerna och söker upp 
barnens gemenskaper. Han pratar samtidigt med en kollega i mobiltelefonen. 

  
Per går in i ett rum där några barn spelar TV-spelet Wii och säger: 
Här är det endast tre barn som har sagt till mig. Per fotsätter med en 
bestämd röst: Gustav, då går du ut härifrån för nu har jag lovat de här 
tre. Nu är det för många härinne, jag bestämmer tre, då får Gustav och 
Alfred ta över sedan här inne när ni är färdiga. ... för jag vill inte ha så 
många här inne. Gustav frågar: Varför inte? Per: Därför att det blir så 
stimmigt. Så får ni vara här inne sedan och då får de andra gå ut, svarar 
Per och lämnar rummet. 
(Fältanteckning vid observation, 2011.12.02) 
 

Det verkar som om tilltron, till att barnen klarar av att vara fler än tre, saknas 
från fritidspedagogens sida. Lokalernas utformning begränsar också barns 
möjligheter att förhandla olika relationer, när de är fler än tre barn. 
Fritidspedagogen tycks handla utifrån uppgjorda normer, som bygger på att 
barnen måste dela upp sig i mindre grupper och ställa sig i turordning för att 
få tillträde till rummet. I ovanstående citat har tre av barnen fått tillåtelse att 
vara i rummet, varpå Per med bestämd röst uppmanar Gustav att lämna 
rummet. Fritidspedagogen möts dock av en motfråga. Gustav ifrågasätter 
regeln, varpå pedagogens svar är att det inte är önskvärt med så många barn i 
rummet och att det blir stimmigt. Barnen anpassar sig efter de angivna 
reglerna, utan att protestera vidare, vilket kan tänkas begränsa deras 
erfarenheter av att hantera relationer, där ett flertal personer ingår. Pedagogen 
förefaller utgå från sitt eget perspektiv. Rummets utformning och regelverket 
villkorar barnens relationsarbete och medverkar till ett interaktionsutrymme, 
som inte är öppet för alla. Samtidigt kan rummet bidra till intimitet och 
närhet för de barn som får möjlighet att befinna sig i rummet. I samma stund 
skapas gränser till dem som befinner sig utanför rummet. 

94 

Regler för konsensus 
Barn har till viss del möjligheter att skapa egna rum för relationer, men som 
tidigare beskrivits skapar också pedagogerna rum, för att på olika sätt bistå 
barns relationer. Samtidigt, som rum skapas för att erbjuda barn egna 
utrymmen för sina gemenskaper, finns det också ett antal regler för ordning, 
som måste följas för att få vistas på egen hand i dessa rum. Regelverket 
handlar inte bara om antal barn i rummet, utan även om att barn ska komma 
överens. Fritidspedagogen går runt bland barnens olika praktikgemenskaper, 
frågar om de kommer överens och påminner dem om de regler som gäller för 
att till exempel leka i skolans klassrum. Ibland upptäcker pedagogerna att det 
är oroligt och manar barnen till lugn. Oftast är skolans grupprum tillgängliga, 
dock är inredningen ofta anpassad efter skolans behov och inte alltid för 
barnens lekar. 
 

Per går runt och tittar in i de olika rummen och frågar några flickor 
om det går bra. Han konstaterar: Bra om de är sams nu. Några flickor 
svarar: Ja. Per går till nästa rum och frågar: Går det bra här eller är det 
stim? De tillfrågade barnen är högljudda och rörliga, de svarar något 
ohörbart. Per svarar: Vad sade du? Det är fortfarande omöjligt att 
uppfatta något svar. Per riktar blicken mot ett barn och säger: Ska du 
vara härinne, ska du ha en chans till? Här är det lugna lekar i 
klassrummet. Ida om du skulle vara sugen på att springa och hoppa 
jättemycket, vad gör du då? Ida svarar: Går ut. Per svarar: Jaha. 
(Fältanteckning vid observation, 2011.12.02) 
 

I arbetet med barns relationer finns en strävan efter att barn ska komma 
överens och att relationer mellan barn bör vara lugna utan konflikter. Även om 
barnen ges tillträde till att använda miljöer, som inte tillhör fritidshemmets 
lokaler, laddas rum med regler, som barnen måste anpassa sig efter. Reglerna 
handlar om vilka lekar som betraktas som mest lämpliga inomhus och de 
förväntas vara lugna och utan konflikter. Barnens relationsarbete måste ske 
inom de ramar som anses tillåtet och pedagogen kontrollerar att barnen 
förvaltar det förtroende som de har fått. Om någon inte klarar av att ”leka 
lugnt”, kan de få de lämna rummet. Stim, spring och hopp hör till det som 
inte är tillåtet inomhus. Pedagogerna verkar sträva efter att barnens relationer 
ska vara fria från störande moment, framför relationer där barnen utmanar 
varandra, vilket kan leda till konflikter. I fritidspedagogernas arbete med och 
tal om barns relationer verkar det finnas en rädsla för relationer, som inte kan 
betraktas som goda och harmoniska. Viktiga kvaliteter i barns relationer tycks 
vara att de ska vara harmoniska och konfliktfria. Konsensus är då centralt. 
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vilka som är i rummet, vad de gör och att de inte överstiger gränsen för hur 
många det är tillåtet att vara. Pedagogens fråga om exakt antal barn, som leker 
i lugna rummet, kan även uppfattas som kontroll av barnen, trots att tonfallet 
är lekfullt. Denna form av kontroll kan vara en del av handlingsrepertoaren, 
som syftar till att skapa överblick, att följa upp att allt står rätt till, att se så att 
barnen har det bra och att ingen far illa. Fritidspedagogens agerande möts inte 
av entusiasm från barnen. Istället skapas en gräns mellan barnen och 
pedagogen. Trots att fritidspedagogen försöker närma sig det som engagerar 
barnen, utvecklas ingen dialog mellan dem. Situationen avslutas med att 
pedagogen stänger dörren och lämnar rummet. 

Korrigera och träna barn 
I det empiriska materialet återkommer pedagogerna till att det är väsentligt för 
barn att lära sig det sociala spelet. I detta ligger att instruera barnen om vad 
som antas rätt och vad som är fel för att bli ”lyckosam” i sitt relationsarbete. 
Medan vissa barn framstår som kompetenta, utifrån pedagogernas perspektiv, 
behöver andra barn träna sig i sociala relationer. Pedagogerna använder sig då 
av korrigering av vissa beteenden, så att barnen blir socialt önskvärda. 
 
Ge stöd genom instruktioner om rätt och fel 
Vissa av fritidspedagogerna berättar att en del av barnen ofta vänder sig till 
dem och ber om hjälp för att lösa problem, som har uppstått i deras relationer. 
Det kan leda till att pedagogen korrigerar beteenden hos andra barn. 

Det är eftermiddag på fritidshemmet. Några av barnen leker i bygg- 
rummet. Jonas kommer fram till fritidspedagogen Elsa och berättar att några 
barn i gruppen har använt ett tecken mot just honom som betyder löjlig. En 
konflikt har då uppstått mellan barnen. 

 
Jonas säger till fritidspedagogen: Pelle och dom är jättedumma mot 
mig. Vad är det som har hänt, frågar Elsa. Jonas vidhåller att de andra 
är dumma mot honom. Det hörs Heja Sverige heja Sverige ifrån 
byggrummet och det är flera pojkar som har samlats runt 
ishockeyspelet. Nya rop hörs: Dumma Sverige, dumma Sverige. Elsa 
ställer åter frågan till Jonas: Vad var det som hade hänt? Jonas svarar: 
De gjorde typ ett löjligt till mig (visar ett L tecken med fingrarna). Är 
det löjligt? Vem har kommit på det, frågar Elsa. Jonas svarar: Det var 
på en film. Elsa säger: Okey men det är ingenting vi behöver använda 
här för här finns det inget som är löjligt. Hon vänder sig till Pelle: 
Pelle, här får vem som helst sitta och titta på. Pelle svarar något 
ohörbart. Elsa fortsätter: Men han kanske inte tyckte det va bra det du 
gjorde mot honom, du vet ju vad som hände här ute förut. Pelle svarar 
återigen något ohörbart. Elsa höjer rösten och säger: Förlåt, men du 
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Fritidspedagogerna organiserar mindre rum, som är ämnade för några få8, i 
syfte att skapa möjligheter för barn att vara tillsammans i mindre 
gemenskaper. Det ger tillfällen att skapa allianser och att dra sig undan andra 
barn i små personliga relationer. Samtidigt kan det leda till att andra barn 
utestängs. Trots att intentionen från fritidspedagogerna är att ge praktik- 
gemenskaper och allianser möjlighet att vara för sig själva, finns ett vakande 
öga från pedagogerna, när barnen vistas i mindre rum. Fritidspedagogerna 
arbetar också med att kontrollera barns relationer och att de följer regelverket. 
Samtidigt som pedagogerna övervakar det som sker i rummet, visar de en 
intention att värna om gemenskapens integritet. De är noga med att fråga, om 
de får titta in för att samspråka med barnen om vad de gör. Fritids- 
pedagogerna ger också uttryck för att de ibland känner att de tränger sig på 
barnens gemenskaper. Det som pågår upphör, när de exempelvis frågar 
barnen, vad de leker i lugna rummet. 

I följande observationsutdrag går fritidspedagogen in i lugna rummet. 
Handlingen ligger i linje med att fritidspedagoger går runt i barns miljö för att 
se till så att allt står rätt till. 

 
Klara knackar på dörren till lugna rummet. God kväll i stugan, säger 
hon med glad röst. Hej, svarar barnen. Skulle bara se vad det var för 
huliganer härinne. Steker ni smörgås? frågar Klara fortfarande med ett 
lekfullt tonfall. Ja, svarar Lisa. Så gott, vem är det som har tappat 
skorna här då? Är det någon ballerina? Klara får inget svar av barnen 
och fortsätter med ett mer neutralt tonfall: Är det någon mer här inne 
eller är det bara ni tre som leker? Ja, svarar barnen och Klara stänger 
dörren och lämnar rummet. 
(Fältanteckning vid observation, 2012.01.31) 

 
Fritidspedagogen har en skämtsam hållning, när hon hälsar God kväll i stugan. 
För att få kontakt med barnen, använder hon sig av såväl röst som specifika 
ord. Hennes lekfulla ton blir ett sätt att engagera sig och att se vad som pågår i 
rummet. Att dessutom använda ordet huliganer ger intryck av att hon skojar. 
Att vara lekfull kan vara ett sätt för pedagogen att visa engagemang och att 
närma sig barnen genom att knyta an till gemenskapens egen kultur. På 
frågan, steker ni smörgås, blir svaret från barnens sida endast ett ja. Barnen ger 
ingen vidare information om vad leken handlar om. Kanske är det inte viktigt 
för praktikgemenskapen att berätta för någon pedagog vad de leker. Försöket 
att komma i samspråk med barnen kan föda ett motstånd från barnens sida 
och deras egna relationer kan stärkas, utan att det var det som pedagogen 
avsåg. Bakom fritidspedagogens agerande tycks finnas en tanke att kontrollera 

                                                        
8 Se även avsnittet Rum för barns gemenskaper. 
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8 Se även avsnittet Rum för barns gemenskaper. 
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relationer om man inte kan det naturligt och då har vi möjlighet att göra 
det. 
(Intervju, 2012.01.03) 

 
Explicit framkommer att förhandlingen om vad som antas vara goda relationer 
är en förmåga, som vissa barn har naturligt och som andra måste lära sig. 
Samtidigt betonar pedagogerna att när barnet har tränat relationer är det 
möjligt att lyckas. Ett ofta förekommande uttryck i mina data och som 
framhålls av pedagogerna är: Att lyckas i kamratrelationer. Idén bakom 
metaforen ”att lyckas i kamratrelationer” innehåller flera delar. En del är att 
kunna leka och ha överseende med andra. En annan del kan handla om att 
kunna läsa av signaler från andra, som möjliggör att barnens relationsarbete 
fungerar på ett konstruktivt sätt, enligt pedagogerna. Det som betraktas som 
önskvärda kvaliteter i barns relationer är frihet från konflikt, att det istället 
finns harmoni, att kommunikationen är konstruktiv och också att 
perspektivtagande och tolerans är viktigt. Uttalandet ”att lyckas i kamrat-
relationer” tycks utgå från att barn, som inte tidigare har läst av olika 
kommunikationsmönster i samspel, efterhand lyckas med detta. Ett exempel 
kan vara när barn har egna regler i sällskapsspel. Barnet förstår av protesterna 
att det inte kan driva sina egna regler och lägger i fortsättningen märke till 
skillnaden mellan sin och andras uppfattning och drar därigenom slutsatser om 
vad som är lämpligt att göra. 

För de barn som tycks ha det problematiskt med produktiva relationer är 
det, enligt pedagogerna, viktigt att ha grundbehov som mat och sömn 
tillfredsställda. 

 
Per: De som har väldigt svåra kamratrelationer … när han är lugn och 
sansad då kan han ha väldigt många bra idéer om hur man ska göra och 
är det så att han lyckas någon gång är man väldigt positiv. Titta vad 
bra du gjorde det här, du gick inte och slog han i huvudet med en gång 
utan du gick till oss och pratade och vi kunde reda ut det. Vad mycket 
bättre det blev och att verkligen ge honom feedback, att det var bra, att 
han var en bra kompis … här styr väldigt mycket … vad är det för mat 
och sömn … då märker jag det direkt. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Av citatet framgår att barn kan ha svårt att medverka i vad pedagoger menar är 
goda relationer. Att uppmuntra och ge positiv respons blir då en del i 
fritidspedagogernas handlingsrepertoar för att träna relationer. Pedagogen 
berömmer barnet när det går bra och lyfter fram händelsen i relation till andra 
situationer, som har varit mindre bra samt betonar barnets egen kompetens. 
Fritidspedagogerna utvecklar olika handlingsrepertoarer i förhållande till olika 
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Pelle han uppskattar inte det du gjorde mot honom. Jonas som först 
vände sig till Elsa utbrister: Han gjorde löjlig han gjorde dubbellöjlig. 
Återigen uppmanar Elsa: Vi använder inte de här tecknen här 
överhuvudtaget. Jonas pekar mot två pojkar: De två gjorde det. Elsa 
använder en bestämd röst: Peter och ni andra, vi använder inte det 
tecknet här. En av de tillsagda pojkarna svarar: Jag vet inte, jag visste 
inte att det var löjlig. Elsa upprepar: Vi använder inte det här, okey 
Pelle och Anders då är det okey att vi inte använder det här. Anders titta 
på mig. Har du förstått? En av de tillsagda pojkarna svarar: Jag sade 
ja. Höga ljud hörs återigen från ishockeyspelet. 
(Fältanteckning vid observation, 2012.01.27) 
 

Några barn har använt ett tecken, som för barnen betyder löjlig. Barnet, som 
de riktat tecknet mot, vänder sig till en pedagog för att få stöd. 
Fritidspedagogen känner inte till tecknets betydelse, men är bestämd i sin röst 
och framhåller att tecknet inte är tillåtet att använda på fritidshemmet. 
Fritidspedagogen vänder sig särskilt till en pojke. I arbetet används både en 
bestämd röst och ögonkontakt samt explicita förbud, för att få barnen att 
förstå vad som är rätt och fel i deras sätt att umgås. Utifrån pedagogens sätt att 
handla i dessa situationer tycks finnas en idé om att beteenden, som inte följer 
regler för samspel och som innehåller konflikter, behöver korrigeras tydligt. 
Pedagogen förmanar hela gruppen genom att ge instruktioner om vad som 
uppfattas som rätt och fel och vad som förväntas av dem i ett relationsarbete. 
Tillvägagångssättet ger en antydan om att pedagogen vill att barnen ska förstå 
att kvalitet i relationer utgörs av respekt och att inte kränka varandra. 

 
Träna för att kunna utveckla relationer 
Pedagogerna menar att det finns en del barn, som misslyckas i att samspela 
med andra och att dessa barn behöver träna för att kunna förhandla och 
upprätthålla relationer. Samtidigt impliceras att vissa barn har med sig en 
”naturlig” förmåga att kunna hantera relationer, när de kommer till fritids- 
hemmet. 

Att hantera och utöva relationer jämförs av fritidspedagogerna med att 
kunna läsa av leksignaler. På så vis undviks att missförstånd uppstår mellan 
barnen, vilket kan leda till konflikter. 

 
Sofie: Det är att träna sig i, träna relationer om man inte har det 
naturligt, då får man lägga mycket tid på att träna. Många barn har det 
naturligt med leksignalerna, de petar till någon och så leker de. Ett annat 
barn som någon petar till säger: De slog mig. Då är det de här 
signalerna, jag menar många har svårt med. Man kan nog träna 
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del att lära sig att finnas i en grupp och vilken roll man ska ha i gruppen. 
(Intervju, 2012.06.13) 
 

Av utsagan framgår att fritidspedagogerna arbetar med att lära barnen att 
skapa sig tillträde till praktikgemenskaper. Arbetet beskrivs som ett hantverk 
och en form av lärande, som kan likställas med andra färdigheter. Avsikten är 
att barnen genom vuxnas stöd ska erövra strategier, som ger dem tillträde till 
olika gemenskaper. Barnen ska också lära sig att delta i en grupp och vilken 
roll som är lämplig för dem att inta i förhållande till olika gemenskaper. Detta 
arbetssätt verkar kräva engagemang och tillgänglighet från pedagogens sida. 
Kommunikation är centralt och underförstått förväntas barn lära sig mer eller 
mindre subtila regler, som gäller för att vara medlem i gemenskaper. Att träna 
barn för att kunna förhandla relationer kan å ena sidan förstås i termer av ett 
lärande som sker dagligen i den pågående verksamheten, när barn försöker 
hitta olika strategier för att relationerna ska fungera. Å andra sidan verkar 
arbetet med att träna relationer ha inslag av formellt lärande, där den vuxne 
har för avsikt att lära barnet ett givet budskap genom att instruera och förevisa. 
Att träna relationer verkar förutsätta att barnet självt vill delta i övningen. 

I talet om att träna för att utveckla kvalitativt goda och fungerande 
relationer, framhåller fritidspedagogerna att de även korrigerar barnen. 
Korrigeringen riktas särskilt mot de barn som inte har fått lära sig att ingå i en 
grupp. Fritidspedagogerna framhåller att de vill visa barnen hur de kan hitta 
nya tillvägagångssätt i sitt relationsarbete. När pedagogerna använder 
korrigering, innebär det ofta att ta barnet åt sidan och ge instruktioner. 
Därefter får barnet försöka på egen hand och förhoppningsvis få tillträde till 
en praktikgemenskap. Från fritidspedagogernas sida verkar det vara under- 
förstått att arbetet ska leda till goda och produktiva relationer. 

En av fritidspedagogerna använder begreppet undervisning i sammanhang 
som rör korrigering och där barnet tas åt sidan för att både pedagogen och 
barnet ska få tid att tänka igenom sina handlingar. 

 
Per: När man undervisar i det här, det tror jag, det gäller inte bara den 
här killen, utan har man tid och möjlighet. Du Kalle, eller där det har 
hänt, kom jag får prata två sekunder, då hinner en annan sansa sig, 
barnet hinner sansa sig. Vad hände, vad gjorde du, alltså ta dem lite åt 
sidan. Det är ett jättebra koncept. Anna tillägger: Och så skapar vi ju 
relationer. Per instämmer och Anna upprepar: Vi tar dem till sidan. 
Per förtydligar: Ja, istället för att stå och skälla inför gruppen. Anna 
konstaterar: Man gör nog så i stort. Per tillägger: Och då hinner du 
själv lugna dig utan att bli … utan du hinner prata lugn och sansad. 
(Gruppintervju, 2012.01.03) 
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barn. I ovanstående uttalande impliceras ett behov av individuell träning, som 
riktas mot de barn som uppfattas ha svårare än andra att hantera olika 
relationer. Samtalet tycks vara en kvalitet, som är viktig i barnens relationer 
och som de vuxna arbetar med att barn ska lära sig. Det framkommer även att 
tillfredsställelse av fysiska behov kopplas samman med villkor för relationer, 
när brist på mat och sömn antas ligga till grund för att vissa barn får det 
svårare än andra att hantera sitt relationsarbete. 

Pedagogerna menar också att barns relationsarbete innehåller olika delar. 
Kvaliteterna i relationerna består av ärlighet, ansvar för att driva samspelet 
vidare och att kunna bedöma när situationen kräver hjälp av de vuxna. 

 
Anna: … att man är ärlig och att man kan ”göra förlåt” och att alla är 
ansvariga för leken och det ligger i ärligheten också. Att driva leken 
framåt, att säga stopp när det inte går rätt väg. Att hämta vuxen i tid, 
ja någon som de kan lita på. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Även om det framhålls att det finns olika orsaker till att en del barn har svårare 
än andra att hantera olika relationer, antyds det ovan att det ligger ett 
personligt ansvar hos varje individ. Individen bör känna ansvar för att avvärja 
att destruktiva kvaliteter utvecklas i relationen. Om en lek inte fungerar, 
förutsätts barnet att hämta en pedagog för att få stöd, innan någon riskerar att 
fara illa. Detta bygger också på tillit till pedagogen och att barnen vet vem de 
kan vända sig till. I det empiriska materialet betonas samtidigt att barnen alltid 
söker upp pedagogerna, om de behöver stöd. 

En av pedagogerna framhåller att de barn som inte klarar sig på egen hand, 
inte vet hur de ska ta sig in i en gemenskap. Pedagogen hänvisar till barn i 
behov av stöd och till de tysta barnen. Dessa barn behöver pedagogens stöd 
genom att de ges ett extra ”jag” (Klara, 2012.06.13), som Klara formulerar det. 
Det innebär att hjälpa dem genom att förklara och träna hur relationer med 
andra kan ta form. Det kan verka som om pedagogen kopplar till ett 
psykologiskt synsätt genom att hänvisa till ett extra ”jag”. En tolkning innebär 
att jaget är ett samvete, som kan hjälpa barnet att handla på ett annorlunda 
sätt, när barnet upplever ett misslyckande i samspel med andra. 

I det konkreta arbetet med barns relationer, menar fritidspedagoger, att de 
är förebilder och visar barnen hur de ska gå till väga för att träna i den aktuella 
situationen. 

 
Klara: På en rast kan vi vara med och hjälpa barnet genom att ge tips 
hur de ska få tillträde till andra grupper. Vi säger: prova och säg så här. 
Vi är med och stöttar när de frågar kompisarna. De behöver ju lära sig 
hur man gör, precis som allt annat man måste lära sig, som också är en 
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den. Per fortsätter att förtydliga: Jag visar, hade jag låtit honom vara 
där så tror inte jag att han hade varit likadan. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Ibland menar pedagogerna att de behöver ta barnet åt sidan för att markera att 
handingen inte är accepterbar. Detta tycks vara en sista utväg, för att få barnet 
att förstå andra barns rätt till deltagande. Av exemplet framkommer att det 
kan vara en svår process för den som korrigeras och i detta fall exkluderas från 
gemenskapen. Fritidspedagogen handlar utifrån att de övriga barnen ställer 
krav på att kojan ska delas rättvist av dem som har byggt den. Dock framhålls 
att åtgärden ger resultat, när barnet senare beskrivs vara med i hela den sociala 
gruppen och ger. Korrigeringen har, enligt pedagogen, inneburit att barnet nu 
kan delta genom ett ömsesidigt engagemang i gemenskapen vid ett senare 
tillfälle i verksamheten. Pedagoger stödjer relationer där konsensus uttrycks 
och där deltagarna kan dela en värld av ömsesidig förståelse. 
 
Styra barn in i en gemenskap 
I fritidspedagogernas handlingsrepertoar, avseende arbetet med barns olika 
relationer, finns olika tankar om hur barn skall ”styras” att delta i 
gemenskaper. En del av handlingsrepertoaren innebär att undvika att agera 
och i stället avvakta, för att se hur barnen löser konflikter i sina relationer på 
egen hand. Barnen förväntas själva ta kontakt, utan att pedagogen behöver 
ingripa. Samtidigt är det inte alltid självklart att ett barn tar kontakt på egen 
hand. I sådana situationer griper fritidspedagogen in, för att styra barn till en 
gemenskap och stödja barn i att delta i olika relationer. 

Observationen nedan visar hur pedagogen ”puffar på” ett barn flera gånger 
under en eftermiddag, för att barnet ska ta kontakt med ett annat barn. 
Fritidspedagogen försöker uppmana ett barn att följa med en kamrat för att 
leta efter ett par vantar. 

 
Det är eftermiddag och skolan har slutat. Fritidspedagogen möter 
barnen utanför klassrummet. Fredrik saknar sina vantar och Per 
frågar om de är kvar i en annan lokal där klassen har övat 
luciasånger. Fredrik svarar: Jag vet inte. Per uppmanar Fredrik: Gå 
upp och titta där, det kan du göra. Fredrik svarar undrande: Vad ska jag 
göra? Per föreslår att han kan ta med en kamrat för att leta efter 
vantarna: Jag vet en kompis (gör ett tecken) titta, vet du vad det är för 
bokstav, M, han är bra på att hitta. Fråga Mattias. Mattias verkar inte 
lyssna på förslaget och efter en stund försöker Per åter att få Mattias 
att följa med Fredrik: Så, hänger du med Fredrik och kollar om 
vantarna? Lite senare på eftermiddagen frågar Per återigen Mattias 
om Fredrik har frågat honom om hjälp att leta efter hans vantar. 

102 

När korrigeringen används, görs det enligt de citerade pedagogerna inte inför 
hela gruppen, utan barnet tas åt sidan och sedan diskuterar pedagogen med 
barnet om vad som har gått fel. Ett syfte är att få barnet att reflektera över det 
som har hänt för att vid ett senare tillfälle kunna handla annorlunda. 
Pedagogerna verkar utgå från att alla barn kan reflektera över sina olika 
relationer och hur de själva bidrar till dessa. Det framträder en idé i 
pedagogernas handlingsrepertoar om att barn inte bör korrigeras inför de 
övriga barnen och på så vis ”tappa ansiktet”. Genom att ta barnet åt sidan 
finns det också möjlighet att lugna ner sig själv, menar pedagogen. Man 
undviker att säga något överilat och kan uppträda mer samlat. Reflektioner 
över relationer sker på flera nivåer, dels i förhållande till barnet, dels i 
förhållandet till den vuxne själv. 

 Korrigering kan i viss mån betraktas som omsorgsinriktad eftersom fritids- 
pedagogerna betonar att de inte är arga. 

 
Anna: För tydlighet och klarhet, men man blir inte arg. Även om jag gör 
fel så duger jag och alla kan göra fel. 
(Intervju, 2012.06.20)  
 

Tillrättavisningar ska alltså göras utan att barnet fördöms. Fritidspedagogen 
framhåller att det är viktigt att visa barnen att hon inte klandrar dem, för att 
de gör fel och att barnen upplever att de duger, oavsett hur de handlar. 
Korrigeringen förefaller vara ett sätt att stödja barn i hur de bör gå tillväga för 
att få förtroende från andra barn att delta i en gemenskap samt hur de bör 
agera för att få vara delaktiga i aktiviteter och lekar. 

En mer exkluderande form av korrigering förekommer också. Det kan 
innebära att fysiskt lyfta barnet åt sidan, när det enligt pedagogen har uppstått 
ett problem i barnens relationer. Per berättar om en situation, när han och 
gruppen befann sig i skogen, där de byggt en koja. 

 
Per: Vi var i skogen och vi hade varit där innan. Barnen hade byggt en 
koja många tillsammans. John hade också varit med. Sedan gick John 
först in i kojan och satte sig. John säger: Det är min koja, jag bestämmer 
över den, ingen annan får vara här mer än jag. Per berättar att det 
slutade med att han lyfte bort John och han sparkade och skrek och 
då säger barnen: Han får gärna vara med oss det är inte det, men han 
kan inte ta kojan själv för vi var ju med och byggde den. Det tog hela 
eftermiddagen, men nästa vecka är vi där igen och då är John med. Då är 
han med i hela den sociala gruppen och ger. Han har ju knäckt koden han 
kan inte ha den själv men han får gärna vara med dem som har byggt 
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ska göra något tillsammans och att det verkligen leder till att barnen utvecklar 
gemenskaper. Då finns det risk att exkluderingen i stället förstärks. 

En annan form av styrning är att avleda barn från att söka en speciell 
gemenskap. I mina data framkommer att pedagogerna i en del situationer 
avleder barn från att söka tillträde till en gemenskap av skilda anledningar. 
Dels kan det bero på att pedagogen tror sig veta på förhand att det inte är 
lyckosamt att barnet ”tränger sig på” en särskild gemenskap, eftersom det 
oftast leder till konflikt och exkluderingsprocesser. Dels kan det bero på att 
pedagogerna vill värna om små fungerande gemenskaper, där barn leker på 
egen hand. När en pedagog avleder ett barn från att söka tillträde till en 
gemenskap, kan detta kompenseras genom att pedagogen själv aktiverar sig 
med barnet. Det betonas att sådana handlingar ska utföras på ett snyggt sätt 
(Klara, 2012.02.22). En annan väg är att hitta någon annan lämplig aktivitet, 
som barnet tycker om. I fritidspedagogens handlingsrepertoar finns en 
intention att ge barnet en annan möjlighet att utveckla goda och önskvärda 
relationer, utan att ”tappa ansiktet”. Genom avledning kan barnet skyddas från 
andras blickar. Man undviker att barnet betraktas som en person, som inte 
fungerar tillsammans med andra. Det kan också tolkas, som en väg att låta 
barnen komma in i kvalitativt goda relationer med harmoni och konsensus, 
där inga konflikter råder. 

Sammanfattningsvis visar kapitlet att fritidspedagogernas handlings- 
repertoar handlar om att skapa villkor för barn att kunna mötas och delta 
tillsammans i aktiviteter. En del aktiviteter vänder sig till samtliga barn medan 
andra är ämnade för att skapa möten mellan ett fåtal barn. Vidare arbetar 
fritidspedagogerna med intentionen att bygga förtroendefulla relationer för att 
själva komma nära barnen och på så sätt få tillgång till barnens relationer. 
Tillit är viktigt. I handlingsrepertoaren ingår dessutom att övervaka barnens 
relationer och se till att regelverket i verksamheten efterföljs. Avsikten är både 
att förhindra, vad man menar är improduktiva relationer mellan barnen och att 
utveckla barns förmågor att förhandla och underhålla önskvärda relationer. 
Det framgår samtidigt att fritidspedagogerna kan ha svårigheter att vinna 
tillträde till barnens gemenskaper att det övervakande förhållningssättet som 
de vuxna ibland tar kan hindra sådant tillträde. 

Handlingsrepertoaren omfattas av en underliggande idé att arbeta för vad 
man menar är ”goda” relationer. Eftersträvansvärda kvaliteter i relationer i 
denna riktning är konsensus, tolerans, ansvarighet och anpassning. Relationer 
förväntas vila på respekt och tolerans, frihet från konflikter, ansvar och 
självständighet men också anpassning till regler. Samtidigt som relationer 
förutsätts bygga på kvaliteter som intimitet och närhet, finns också en 
förväntan att relationer ska vara öppna för andra. 

 
 

104 

Mattias svarar inte, Per påminner Mattias igen: Hallo speaking to 
you. Har Fredrik frågat dig om några vantar? Mattias svarar: Ja. Per 
frågar igen: Har ni varit där uppe, ville du hänga med? Mattias svarar: 
Nej. 
(Fältanteckning vid observation, 2011.12.07) 
 

Pedagogen uppmuntrar Mattias att följa med Fredrik för att hämta sina 
vantar. Att styra barn genom att ge konkreta förslag, kan vara en väg att få 
barn att upptäcka varandra i en verksamhet, även om det inte alltid leder till 
framgång. Enligt fritidspedagogen följer ofta Mattias honom under 
eftermiddagarna och därför anses pojken behöva hjälp att hitta kamrater. Vid 
ett annat tillfälle berättar pedagogen att Mattias söker särskild kontakt med 
honom under vissa perioder, när han har varit sjuk och frånvarande från 
fritidshemmet. Intentionen från fritidspedagogens sida är att låta Mattias följa 
honom ett tag, sedan klipper jag av (Per, 2011.01.03), berättar han. Mattias 
behöver den vuxnes närhet till en början för att efterhand ta egna initiativ att 
hitta kamrater. Att styra barn till en gemenskap kan ske genom att uppmuntra 
barnet att ”slå följe” med en kamrat, som i ovanstående episod, vilket i detta 
exempel dock inte visar sig vara ett lyckosamt exempel på arbetssätt. 

Nästa citat visar ytterligare ett exempel på hur fritidspedagogen försöker 
styra barn att vara tillsammans. Fritidspedagogerna tar vara på olika tillfällen i 
verksamheten och föreslår barn att dela en aktivitet. 

 
Per: … en sådan här tipsrunda, ja men då Svea tar du med den här 
ettan, de kan inte läsa så bra, då tar du lite mer ansvar. Där kan man 
skapa en relation. Ett annat exempel på att styra barn är när 
pedagogen berättar att han kan sätta två pingisracket i händerna på 
två barn och säga: Här har ni, ni två ser ut att behöva ha det här och 
sedan får de spela och har massor att snacka om. Sedan kanske de tar 
sällskap och leker vidare med någonting annat. Om barnen protesterar 
uppmanar pedagogen dem till att: Kör det en stund. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Uttalandet visar att fritidspedagogen försöker styra barn att ingå i och att 
utveckla relationer tillsammans. Tanken bakom fritidspedagogens handlande 
är att barn ibland behöver styras för att upptäcka varandra. Andra uttryck för 
att styra, som framkommer i mina data, är att slussa (Nina, 2011.01.03) och 
puffa  (Elsa, 2012. 06.13) barn in i gemenskaper. Det kan ske, när ett barn 
verkar ensamt. Pedagogen uppmuntrar då barn att ta plats i en gemenskap. 
Även detta arbetssätt verkar kräva lyhörda och uppmärksamma vuxna, som ser 
att barn inte fått tillträde till någon gemenskap och kan känna sig utanför. 
Samtidigt är det en balansgång mellan att som pedagog föreslå barnen att de 
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andra. Hon kan vara både i idrottsgruppen, hon kan vara med där och 
där, hon kan vara med där. Här har du en som är väldigt duktig i fotboll 
men han kan även gå med i rollekarna, spelen, han kan bygga lego med 
någon. Så finns det nog vissa som är väldigt fixerade vid bara en bästis, 
en relation, kan bara leka med den. Men nu har det lättat lite, att man 
leker mer i klassen. 
(Intervju, 2012.06.20) 

 
Vad som framgår i utsagan ovan är att gemensamma intressen och mentalitet 
medverkar till att barn väljer varandra. Ordspråket lika barn leka bäst, som 
används som en metafor, kan symbolisera att samvaron underlättas om barn 
tycker lika och skrattar åt samma saker. Samtidigt som det finns en del barn 
som deltar i mer än en gemenskap där barnets intresse styr, finns det andra 
barn, som väljer att leka med enbart en kamrat. Variationen av hur barn 
organiserar sig i olika grupper väcker frågor hos fritidspedagogerna så som 
vilken sorts likhet det handlar om och hur pedagogerna kan stödja de barn 
som inte omfattas av denna likhet. Andra frågor rör om det är ålder, kön eller 
etnicitet, som har störst betydelse för att barn ska hitta varandra i en verk- 
samhet. 

En annan tolkning av att lika barn leka bäst är att sammanhållning kan 
vara en början till social utslagning. 

 
Sofie: Som jag ser det så är det ju den sociala utslagningen och lite smått 
kan jag ju säga att den börjar redan här. Det är ju lite, dem som är lite 
tuffare liksom, de här tjejerna är lite tuffare och sedan killarna lite mer. 
Ja och de här killarna är sådana som inte har det så jättestabilt och som 
söker sig till varandra också. De går väl inte och spelar fotboll i den här 
gruppen och så de andra föräldrarna lite mer lika. Har du 100 ungar och 
två har problem så dras de till varandra. 
(Intervju, 2012.06.20) 

 
Av beskrivningen ovan framgår, att identifikation är en anledning till att barn 
hittar varandra i en större barngrupp. Gemensamt intresse kan, enligt fritids- 
pedagogerna, handla om att man befinner sig i en liknande livssituation. Barn 
söker sig till varandra för att de har liknande ”problem”. Detta kan medverka 
till en viss utslagning längre fram i livet, menar pedagogerna, även om det inte 
sker med automatik. Hem och föräldrars likhet är en faktor, enligt 
pedagogerna, som gör att barn dras till varandra. Barn känner acceptans för 
varandra, om de upplever varandra som lika i sätt, att de dessutom har 
liknande hemförhållanden och att de möts på fritiden i till exempel en 
fotbollsförening. Kamratskap innebär inte bara likhet, utan även tillit. Att 
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Kapitel 7 Praktikgemenskaper och allianser i 
fritidshemmet 
Detta kapitel presenterar fritidpedagogernas beskrivningar av barnens 
praktikgemenskaper och allianser, vad de karaktäriseras av, hur de kan uppstå, 
med vilket innehåll samt hur de värderas av de vuxna. Analysen visar på de 
praktikgemenskaper och allianser som fritidspedagoger kan identifiera samt 
den syn på barns relationer, som ligger i pedagogers beskrivningar av dessa 
praktikgemenskaper och allianser. Enligt Wenger utgörs en praktikgemenskap 
av ett ömsesidigt engagemang, gemensamma aktivitet runt ett intresse och en 
delad repertoar. När fritidspedagogerna identifierar praktikgemenskaper i sin 
verksamhet, talar de ofta i termer av grupp. En del grupper är organiserade av 
fritidspedagogerna efter till exempel skolklasstillhörighet, medan andra 
grupperingar ligger utanför pedagogernas organisation. Mindre konstellationer 
av gemenskaper beskrivs ofta i termer av tvåsamhet, vilket innebär att två barn 
skapar allianser där de inte ger andra tillträde. I en praktikgemenskap kan det 
uppstå olika allianser. Andra sätt är enligt pedagogerna att beskriva 
grupperingar utifrån ålder, kön, likhet eller intresse. Även beskrivningar av 
grupperna utifrån dess egenskaper eller karaktäristiska drag förekommer.  

Karaktäristiska drag för praktikgemenskaper och allianser 
Det finns några gemensamma aspekter, som fritidspedagogerna menar ligger 
till grund för barns deltagande i praktikgemenskaper, även om de också 
identifierar en variation av praktikgemenskaper och allianser i verksamheten. 
Generellt är att gemensamt engagemang och ömsesidigt intresse både 
konstituerar och är villkor för praktikgemenskaper. När pedagogerna blickar ut 
över sin verksamhet, identifierar de barns praktikgemenskaper utifrån barn, 
som är engagerade och delar ett gemensamt intresse runt en aktivitet. Vidare 
identifieras en praktikgemenskap genom barnens inbördes positioner, om 
gemenskapen är öppen för andras tillträden samt om det förekommer 
alliansbildning. Allianser identifieras av fritidspedagogerna som en mindre 
gemenskap med speciella intressen inom eller utanför de praktikgemenskaper 
som är verksamma. I allianser intar något eller några barn ofta en position, 
som är mer eller mindre stark, dock behöver det inte innebära att andra barn 
inte får tillträde till alliansen. 

Enligt fritidspedagogerna kan även barns intressen handla om att barn, 
som liknar varandra, också delar en värld av ömsesidig förståelse. 

 
Per: Är det inte lite det här, det här tycker jag är kul och det här, ja men 
då leker du och jag tillsammans, alltså lika barn leka bäst och så kan det 
ju vara. De som har samma humor och skrattar åt samma saker, 
mentalitet och jag har en här (pekar på ett foto) hon är inte som alla 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   112 2014-10-06   10:58



107 

andra. Hon kan vara både i idrottsgruppen, hon kan vara med där och 
där, hon kan vara med där. Här har du en som är väldigt duktig i fotboll 
men han kan även gå med i rollekarna, spelen, han kan bygga lego med 
någon. Så finns det nog vissa som är väldigt fixerade vid bara en bästis, 
en relation, kan bara leka med den. Men nu har det lättat lite, att man 
leker mer i klassen. 
(Intervju, 2012.06.20) 

 
Vad som framgår i utsagan ovan är att gemensamma intressen och mentalitet 
medverkar till att barn väljer varandra. Ordspråket lika barn leka bäst, som 
används som en metafor, kan symbolisera att samvaron underlättas om barn 
tycker lika och skrattar åt samma saker. Samtidigt som det finns en del barn 
som deltar i mer än en gemenskap där barnets intresse styr, finns det andra 
barn, som väljer att leka med enbart en kamrat. Variationen av hur barn 
organiserar sig i olika grupper väcker frågor hos fritidspedagogerna så som 
vilken sorts likhet det handlar om och hur pedagogerna kan stödja de barn 
som inte omfattas av denna likhet. Andra frågor rör om det är ålder, kön eller 
etnicitet, som har störst betydelse för att barn ska hitta varandra i en verk- 
samhet. 

En annan tolkning av att lika barn leka bäst är att sammanhållning kan 
vara en början till social utslagning. 

 
Sofie: Som jag ser det så är det ju den sociala utslagningen och lite smått 
kan jag ju säga att den börjar redan här. Det är ju lite, dem som är lite 
tuffare liksom, de här tjejerna är lite tuffare och sedan killarna lite mer. 
Ja och de här killarna är sådana som inte har det så jättestabilt och som 
söker sig till varandra också. De går väl inte och spelar fotboll i den här 
gruppen och så de andra föräldrarna lite mer lika. Har du 100 ungar och 
två har problem så dras de till varandra. 
(Intervju, 2012.06.20) 

 
Av beskrivningen ovan framgår, att identifikation är en anledning till att barn 
hittar varandra i en större barngrupp. Gemensamt intresse kan, enligt fritids- 
pedagogerna, handla om att man befinner sig i en liknande livssituation. Barn 
söker sig till varandra för att de har liknande ”problem”. Detta kan medverka 
till en viss utslagning längre fram i livet, menar pedagogerna, även om det inte 
sker med automatik. Hem och föräldrars likhet är en faktor, enligt 
pedagogerna, som gör att barn dras till varandra. Barn känner acceptans för 
varandra, om de upplever varandra som lika i sätt, att de dessutom har 
liknande hemförhållanden och att de möts på fritiden i till exempel en 
fotbollsförening. Kamratskap innebär inte bara likhet, utan även tillit. Att 

106 

Kapitel 7 Praktikgemenskaper och allianser i 
fritidshemmet 
Detta kapitel presenterar fritidpedagogernas beskrivningar av barnens 
praktikgemenskaper och allianser, vad de karaktäriseras av, hur de kan uppstå, 
med vilket innehåll samt hur de värderas av de vuxna. Analysen visar på de 
praktikgemenskaper och allianser som fritidspedagoger kan identifiera samt 
den syn på barns relationer, som ligger i pedagogers beskrivningar av dessa 
praktikgemenskaper och allianser. Enligt Wenger utgörs en praktikgemenskap 
av ett ömsesidigt engagemang, gemensamma aktivitet runt ett intresse och en 
delad repertoar. När fritidspedagogerna identifierar praktikgemenskaper i sin 
verksamhet, talar de ofta i termer av grupp. En del grupper är organiserade av 
fritidspedagogerna efter till exempel skolklasstillhörighet, medan andra 
grupperingar ligger utanför pedagogernas organisation. Mindre konstellationer 
av gemenskaper beskrivs ofta i termer av tvåsamhet, vilket innebär att två barn 
skapar allianser där de inte ger andra tillträde. I en praktikgemenskap kan det 
uppstå olika allianser. Andra sätt är enligt pedagogerna att beskriva 
grupperingar utifrån ålder, kön, likhet eller intresse. Även beskrivningar av 
grupperna utifrån dess egenskaper eller karaktäristiska drag förekommer.  

Karaktäristiska drag för praktikgemenskaper och allianser 
Det finns några gemensamma aspekter, som fritidspedagogerna menar ligger 
till grund för barns deltagande i praktikgemenskaper, även om de också 
identifierar en variation av praktikgemenskaper och allianser i verksamheten. 
Generellt är att gemensamt engagemang och ömsesidigt intresse både 
konstituerar och är villkor för praktikgemenskaper. När pedagogerna blickar ut 
över sin verksamhet, identifierar de barns praktikgemenskaper utifrån barn, 
som är engagerade och delar ett gemensamt intresse runt en aktivitet. Vidare 
identifieras en praktikgemenskap genom barnens inbördes positioner, om 
gemenskapen är öppen för andras tillträden samt om det förekommer 
alliansbildning. Allianser identifieras av fritidspedagogerna som en mindre 
gemenskap med speciella intressen inom eller utanför de praktikgemenskaper 
som är verksamma. I allianser intar något eller några barn ofta en position, 
som är mer eller mindre stark, dock behöver det inte innebära att andra barn 
inte får tillträde till alliansen. 

Enligt fritidspedagogerna kan även barns intressen handla om att barn, 
som liknar varandra, också delar en värld av ömsesidig förståelse. 

 
Per: Är det inte lite det här, det här tycker jag är kul och det här, ja men 
då leker du och jag tillsammans, alltså lika barn leka bäst och så kan det 
ju vara. De som har samma humor och skrattar åt samma saker, 
mentalitet och jag har en här (pekar på ett foto) hon är inte som alla 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   113 2014-10-06   10:58



109 

hanterar och stödjer dessa. Pedagogerna tar hjälp av olika metaforer i sina 
berättelser om barns olika gemenskaper. Metaforen blir ett bildligt sätt att be- 
skriva det som uttrycks som specifikt för gruppen och för de barn som ingår i 
gemenskaperna. Liksom andra språkliga uttryck är metaforer föränderliga och 
innerbörden varierar. Metaforer väcker associationer och kan betraktas som ett 
vardagsvetande och ett sätt att beskriva fenomen, som kan upplevas svår- 
begripliga9. Följande praktikgemenskaper och allianser har kunnat identifieras 
i data: Självständiga gäng, Järnstarka gäng, och Tajta i sin egen bubbla. 
 
Självständiga gäng 
Självständiga gäng belyser en karaktär hos en gemenskap, som av de vuxna 
uppfattas som just självständig. Det finns ofta ett särskilt innehåll i det 
praktikgemenskapen samlas runt och som också förutsätter speciell kompetens 
hos deltagarna. I det empiriska materialet framkommer, som redan fram- 
hållits, en föreställning bland pedagoger att barns praktikgemenskaper är 
intressestyrda. Dock kan praktikgemenskapens intresse ibland upplevas lite 
främmande av de vuxna. Praktikgemenskapen karaktäriseras ibland, men inte 
alltid, av öppenhet. Viktigt är också att relationerna utgår från engagemang 
och ansvar. En kvalitet i barns relationer som redan framgått är själv- 
ständighet. Gemenskapens självständighet för med sig att barnen, enligt 
pedagogerna, kan klara mycket av sitt relationsarbete på egen hand, eftersom 
de är upptagna av egenstyrda aktiviteter. 

Ett exempel på en självständig gemenskap består av en grupp barn, som 
samlas runt fotboll och rörliga lekar. Gemenskapen är intresserad av fysiska 
aktiviteter, där både pojkar och flickor är deltagare. 

 
Ulla: I år tre, där är något fotboll rörligt gäng och då är det tjejer som 
också är med och spelar, ja de här tycker jag leker väldigt mycket så där 
mixat ändå. Det är klart när de börjar i trean tjejerna blir lite vuxna då, 
en del av dem, men i stort sett så håller de ihop. 
(Intervju, 2012.06.14) 

 
Fotbollsgemenskapens sammansättning av både pojkar och flickor betraktas av 
pedagogerna som positiv, samtidigt som det framhålls att en del av flickorna 
kanske inte kommer att delta i denna gemenskap, när de blir äldre. Ålder och 
kön verkar vara avgörande faktorer för hur länge barn deltar i just denna 
praktikgemenskap enligt pedagogerna. 

Gemenskaper, som relateras till de självständiga gängen, beskrivs som 
öppna. Öppenhet är, som vi redan har sett en kvalitet i barns relationer som 
stöds av fritidspedagogerna i studien. Aktiviteten fotboll är ett exempel på ett 

                                                        
9 von Wright (1997). 
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kunna anförtro sig till den andre kan vara en anledning till att barn hittar 
varandra och utvecklar en gemenskap. 

När fritidspedagogerna har arbetet länge på samma institution och följt 
barnens skolgång, är det möjligt att läsa av hur val av kamrater har påverkat 
och styrt barnens skoltid, enligt pedagogerna. 

 
Sofie: Jag tror att man dras till varandra om man är lika redan i den 
här åldern. Det ser man ju på högstadiet jag som följer barnen. Man ser 
precis vilka gäng det är och hur det var här. Ja man ser precis, alla som 
läser, och de här tuffingarna. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Pedagogerna ser kopplingar mellan kamratval och skolframgång. Det 
fritidshemmet kan medverka till är att alla barn oavsett bakgrund möter 
varandra. Det finns en tydlig idé i fritidspedagogernas handlingsrepertoar att 
fritidshemmet kan göra skillnad, genom att erbjuda möten mellan barn med 
olika bakgrund. Fritidshemmets delade repertoar kan skapa möjligheter för 
barn att få dela erfarenheter med andra, som inte nödvändigtvis bor eller delar 
fritidsaktiviteter utanför skola och fritidshem. Olikhet kan bli en tillgång i 
barngruppen, om pedagogerna ser och utmanar den. Dock konstaterar en av 
pedagogerna, … fast vi kan inte styra vilka de ska gå hem och leka med, det kan 
föräldrarna (Sofie, 2012.06.20). Oavsett om alla barn möts på fritidshemmet, är 
det ytterst föräldrar som bestämmer vilka kamrater, som barnen ska leka med 
på sin fritid. Fritidshemmet kan bara styra barns fritid till en viss del. 

Barns gemenskaper verkar också hänga samman med institutionella villkor. 
Ibland tar nya gemenskaper form, när barns närmaste kamrater har gått hem. 
Dessa gemenskaper är oftast temporära, menar fritidspedagogerna. När 
fritidshemsplatsen sägs upp och ett barn slutar på fritidshemmet, kan nya 
gemenskaper uppstå. I mina data framgår att fritidspedagogerna ger uttryck 
för att de inte med säkerhet vet vilka gemenskaper, som kommer att utvecklas, 
när de tänker på den kommande terminen. Grupper av barn förändras 
efterhand i en verksamhet. Däremot verkar institutionella strukturer styra hur 
grupper av barn kommer samman. Skolklassen är en faktor som, enligt 
pedagogerna, medverkar till att barnen vistas samtidigt på fritidshemmet och 
därför väljer att leka med varandra. De inbördes relationerna mellan några få 
barn kan vara enklare att påverka för pedagogerna än att påverka hela 
gemenskapers existens. 

Barns praktikgemenskaper och allianser från pedagogers 
perspektiv 
Kommande avsnitt beskriver de praktikgemenskaper som kan identifieras i 
fritidspedagogernas berättelser om barnens gemenskaper samt hur de vuxna 
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Praktikgemenskapen består av fyra pojkar, varav en inte vistas så ofta på 
fritidshemmet. Denna pojke positioneras mer i periferin. 

Det gemensamma intresset kretsar runt ”främmande världar” och barnen 
förkroppsligar sitt intresse genom att skapa en berättarlek på egen hand. 

 
Axel: Ja, dom gillar ju att gå runt, de går runt och runt. Klara: De 
pratar, men det är ändå en handling hela tiden. Det är nästan som att de 
berättar en berättelse. Axel: Ja. Elsa: Det är lite så här, de som är ute och 
går där, de har en berättandelek och då cirkulerar de hela tiden då de går. 
(Intervju, 2012.02.22) 
 

Kärnan i gemenskapen bygger, enligt fritidspedagogerna, på ett gemensamt 
intresse för spänning. Berättelsen hämtar inspiration i rollspelens värld. 
Gemenskapen går in för sin uppgift i en gemensam strävan. Barnen inspirerar 
och utmanar varandra att hitta nya dimensioner i det som upptar intresset. Det 
kan också handla om att anpassa sig efter varandra. Pedagogerna menar att 
barnen formas efter varandra (Klara, 2012.06.13), men vem som formar vem 
ligger utanför de vuxnas vetskap. En faktor, som kan stödja barns möjligheter 
att dela intresset för till exempel rollfigurer från olika spel, är tillgång till TV-
spel och datorer i miljön. Fritidspedagogerna menar dock att barnen oavsett 
detta tar med sina erfarenhetsvärldar till fritidshemmet och omvandlar dem till 
nya lekformer. Praktikgemenskapen inspireras och formas inte bara av de olika 
deltagarnas erfarenhetsvärldar utan även efter det regelverk som fritids- 
pedagogerna har skapat i sin handlingsrepertoar. Regelverket ger inte barnen 
tillträde till datorn i den utsträckning som praktikgemenskapen önskar. 
Skylanders verksamhet fortsätter dock genom att barnen på egen hand 
utvecklar alternativ till TV-spelen. 

En självständig praktikgemenskap, som Skylanders, iscensätter TV-spelen 
och intar spelets olika roller i en egen lek. 

 
Per: Ja och då är det mer i olika spel, man går omkring och hittar på allt, 
man är med i rollerna, de leker spelet, då är det mest killar. 
(Intervju, 2012.06.20) 

 
Det som är mest centralt för praktikgemenskapen är att gemenskapens 
engagemang och inspirationen från spelens innehåll flyttas ut i en annan 
kontext, det vill säga från cyberrymd till barnens lek på fritidshemmet. 
Huruvida praktikgemenskapen ger andra barn tillträde framkommer i följande 
citat … frågan är om det är någon som orkar … nej det är ingen som förstår 
(Klara, 2012.02.22). Enligt fritidspedagogen är det tänkbart att special- 
intresset för Skylanders i sig utesluter de barn som inte har kompetens inom 
området och av den anledningen inte söker tillträde till gemenskapen. 
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gemensamt intresse, där interaktionsutrymmet är öppet för dem som vill delta, 
när det behövs spelare. Centralt är att barnen engagerar sig på egen hand. 

 
Klara: Jag menar att fotbollsgruppen är mer öppen eftersom där ingår 
inte bara de ”fasta” gruppmedlemmarna utan även andra som har lust 
att spela fotboll just då, men kanske inte gör det varje dag. 
(Intervju, 2012.06.14) 

 
Villkor för gemenskapen runt fotboll är kompetens, intresse och motivation 
för att just spela fotboll. Pedagogen hänvisar också till en inre kärna av del- 
tagare, som har centrala positioner och bestämmer vilka villkor som gäller för 
att få delta. 

En praktikgemenskap kan också byggas kring ett gemensamt intresse som 
inte nödvändigtvis alla barn lockas till. Dock är det inte alltid pedagoger för- 
står vad det är som engagerar barnen. Ett särskilt TV-spel kan utgöra ett 
exempel på hur barn engageras och samlas för att på egen hand utöva sitt 
engagemang. Gemenskapen blir självständig och lite främmande i fritids- 
pedagogernas ögon. 
 

Elsa: Jag tror inte att Erik har det intresset, för det är Jonas och Karl här 
som kan gå och filosofiera. Jag ska inte säga att det är udda, det är det 
inte men, det är samma intresse. De kan gå lite som filosofer på 
skolgården och de vandrar och de diskuterar som två äldre herrar, det är 
fantastiskt. 
(Intervju, 2012.06.14) 
 

Fritidspedagogen lägger märke till att barnen är uppslukade av ett gemensamt 
intresse och att de delar ett engagemang. Även om barnens intresse förefaller 
lite udda från pedagogens perspektiv är det tydligt att hon ser kvaliteter i deras 
relation. Här verkar kommunikation, som visar sig genom resonemang, 
funderingar och förnuft, att vara önskvärda kvaliteter i relationer. 

Att vara en del av en praktikgemenskap och att dela ett intresse stärker 
gemenskapen både inåt och utåt. Det i sig kan skapa gränser till andra, som 
inte vill eller vågar försöka komma in i det några är uppfyllda av. Pedagogerna 
vill värna om sådana gemenskaper, som delar ett intresse och menar att dessa 
inte behöver brytas för att inte alla barn är en del av denna gemenskap. 

Ett annat exempel på självständiga gäng beskrivs av fritidspedagogerna 
med metaforen Skylanders, som ger en bild av främmande varelser från 
rymden. Skylanders är ett TV-spel, som barnen ägnar mycket tid åt och som 
handlar om invånare i en främmande värld, som slåss mot vulkankrafter. En av 
pedagogerna berättar att barnen, som ingår i Skylanders lever i en datorvärld. 
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leker mycket familjer, det kan vara familjer som inte är den traditionella 
familjen utan det kan säkert vara mycket djur. Det är så svårt att säga 
vad de leker för när man kommer dit så blir det … hej vad vill du och då 
avstannar allting. Man känner att där får de vara och ändå så blir det 
att man tittar så att de inte slår varandra, utan att gå in och störa dem. 
(Intervju, 2012.06.14) 
 

Praktikgemenskapen, som beskrivs, samlas runt olika intressen från fysiska 
aktiviteter till familjelekar, som oftast utövas utomhus. Metaforen Järnstarka 
gäng kan tolkas som en grupp barn, som är viljestarka och självständiga. Det 
finns en egen kraft i praktikgemenskapen och den driver makthierarkier. I det 
citerade exempelet ovan ger Järnstarka gäng också tillträde till ett barn, som av 
pedagogerna bedöms som mindre lekskicklig, dock fungerar det väl, när barnet 
leker tillsammans med flickorna. Däremot är det inte lika självklart att 
gruppen ger pedagoger tillträde till sin gemenskap. Snarare verkar det som om 
det är viktigt för barnen att inte ha någon insyn från pedagoger. Det kan tyda 
på att de vill värna om sin gemenskap, som har uppstått runt en lek och helt 
enkelt inte har något behov av att berätta för pedagoger om sina lek- 
erfarenheter. Uttalanden som: då avstannar allting, när en pedagog kommer, 
återupprepas i mina data. Pedagogerna verkar acceptera att det inte alltid är 
möjligt att komma nära barnen och att få information om vad barnen gör. 
Förhållningssättet, känna in och vara känslig för barns uttryck, som beskrivs i 
tidigare avsnitt, kan symbolisera hur fritidspedagoger intar perifera positioner 
inför barnen för att inte tränga sig på och visa respekt för barnens egen lek. 

Järnstarka gäng framträder inte som öppna för vem som helst att söka 
tillträde till. Det kan också handla om det omvända, nämligen att en del barn 
undviker att söka tillträde denna gemenskap. 

 
Klara: Jag tror att flickorna (Järnstarka gäng) i tvåan släpper in fast 
frågan är hur många som söker sig till den, de vet att den är så, jag vet 
inte. Med tanke på Erik, han ser ju inte de här gränserna han går ju in, 
han har ju fått vara med dem väldigt mycket. Nu har han bränt ut sig 
lite själv för att han har betett sig illa. Men med tanke på hur lätt han 
har haft det att komma in där så tror inte jag …  
(Intervju, 2012.06.14) 
 

Enligt citatet ovan ser pedagogen att gränser upprättas mellan olika 
praktikgemenskaper. De möjliga allianser, som konstrueras inom Järnstarka 
gäng, kan å ena sidan vara öppna och enkla att begära tillträde till, å andra 
sidan slutna så att inte alla kan delta i dem. Föreställningen, om Järnstarka 
gängets praktikgemenskap och de allianser som konstrueras inom gemen- 
skapen, verkar i det specifika exemplet vara att det är öppet för andras tillträde. 
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Pedagogen menar att andra barn varken orkar eller förstår vad praktik- 
gemenskapen samlas runt. Kompetens kan skapa gränser mellan olika praktik- 
gemenskaper och deltagare inom gemenskapen. Samtidigt kan kompetens i ett 
särskilt spel med tillhörande rollfigurer, inspirera nya deltagare att ansluta sig 
till praktikgemenskapen. Deltagare inom praktikgemenskapen kan både 
inspirera varandra, agera mäklare och skapa gränsövergångar till andra praktik- 
gemenskaper. 

Pedagogerna verkar både imponerade av och osäkra på barnens gemen- 
samma intressen. Detta kan vara en anledning till att de möter självständiga 
gemenskaper, som är upptagna av främmande världar med en avvaktande och 
perifer hållning och att de håller sig mer i bakgrunden. Det framhålls att 
pedagogerna är dåligt insatta i spelens innehåll och hur de ska hanteras. Så 
länge samspelen verkar produktiva och drivs utan konflikter, behöver fritids- 
pedagogerna inte visa sin egen okunskap om barnens gemensamma intresse 
och gemenskapen förblir självständig och klarar sig på egen hand. Barn som 
ingår i sådana praktikgemenskaper beskrivs i studiens data med: En del barn 
vet ju vad de ska göra, de har ju absolut inga problem att hitta på aktiviteter och 
kreativitet medan andra … (Axel, 2012.02.22) eller: … dom som har väldigt god 
fantasi (Per, 2012.06.20) Citaten kan indikera att kreativitet och fantasi liksom 
självständighet, uppfattas av fritidspedagoger som värdefulla kvaliteter i barns 
relationer.  

 
Järnstarka gäng 
Metaforen Järnstarka gäng anger styrka, makt och kreativitet. Styrka handlar 
här om kraft och energi att kunna samlas och driva en praktikgemenskap som 
också inrymmer maktdimensioner. Kreativitet syftar på en uppfinnings- 
rikedom i lekar och aktiviteter, som kan visa sig genom en förmåga att 
använda sin fantasi i de lekmiljöer gemenskapen konstruerar. Praktik- 
gemenskapen Järnstarka gänget som beskrivs nedan symboliserar en samman- 
hållen gemenskap, som tycks pågå över tid.  

Vid tiden för studien samlas gruppen runt ett gemensamt intresse, som är 
kingrutan. Alternativt samlas de i kanten av skolgården runt några träd. 
Intresset kan dock variera och även utgöra andra lekar. 

 
Elsa: Sedan har vi tjejerna i tvåan den är ju så guten. Det är ju en, två, 
tre, fyra, Järnstarka gänget. Den sista tiden har det varit Kingrutan eller 
längst ner vid den där stora stocken, där leker de och då även med Erik 
som har jättesvårt att leka. Det är han som får vara med där och leka. 
Där har du hela fotbollsplanen och längst ned är det en stock och lite 
buskar och träd, där vill de vara ifred. Men de är även i lugna rummet, 
om de vill leka, de får plats. Men där får han vara med och där fungerar 
det när han får leka med tjejerna. Jag tror att de leker mycket rollspel, de 
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till praktikgemenskapen. Deltagare inom praktikgemenskapen kan både 
inspirera varandra, agera mäklare och skapa gränsövergångar till andra praktik- 
gemenskaper. 
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pedagogerna inte visa sin egen okunskap om barnens gemensamma intresse 
och gemenskapen förblir självständig och klarar sig på egen hand. Barn som 
ingår i sådana praktikgemenskaper beskrivs i studiens data med: En del barn 
vet ju vad de ska göra, de har ju absolut inga problem att hitta på aktiviteter och 
kreativitet medan andra … (Axel, 2012.02.22) eller: … dom som har väldigt god 
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självständighet, uppfattas av fritidspedagoger som värdefulla kvaliteter i barns 
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Järnstarka gäng 
Metaforen Järnstarka gäng anger styrka, makt och kreativitet. Styrka handlar 
här om kraft och energi att kunna samlas och driva en praktikgemenskap som 
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rikedom i lekar och aktiviteter, som kan visa sig genom en förmåga att 
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gemenskapen Järnstarka gänget som beskrivs nedan symboliserar en samman- 
hållen gemenskap, som tycks pågå över tid.  

Vid tiden för studien samlas gruppen runt ett gemensamt intresse, som är 
kingrutan. Alternativt samlas de i kanten av skolgården runt några träd. 
Intresset kan dock variera och även utgöra andra lekar. 

 
Elsa: Sedan har vi tjejerna i tvåan den är ju så guten. Det är ju en, två, 
tre, fyra, Järnstarka gänget. Den sista tiden har det varit Kingrutan eller 
längst ner vid den där stora stocken, där leker de och då även med Erik 
som har jättesvårt att leka. Det är han som får vara med där och leka. 
Där har du hela fotbollsplanen och längst ned är det en stock och lite 
buskar och träd, där vill de vara ifred. Men de är även i lugna rummet, 
om de vill leka, de får plats. Men där får han vara med och där fungerar 
det när han får leka med tjejerna. Jag tror att de leker mycket rollspel, de 
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Vad som antyds är att barn positionerar sig olika i gemenskaper. Positionerna 
kan variera i styrka. Vissa barn beskrivs som starkare än andra. Makt antyds 
här som en viktig del i gemenskapen. En del barn kan, enligt pedagogernas 
tolkning, inta en starkare position, vilken kan ge dem rätten att bestämma mer 
än andra. Detta är ofta ömsesidigt och förutsätter att övriga barn inom 
gemenskapen tilldelar dessa personer positioner, som ger dem rätten att 
bestämma. En sådan hierarki skulle kunna skrämma bort en del barn från att 
söka tillträde till en gemenskap som Järnstarka gäng, menar fritids- 
pedagogerna. I episoden ovan framhåller pedagogen att barnets speciella sätt 
att kommunicera uppmärksammas, vilket leder till ett särskilt samtal med 
barnet i fråga. På så sätt antyds att ett dominerande agerande inte accepteras. 
Var gränsen går innan fritidspedagogen griper in, har att göra med hur 
pedagogen uppfattar samspelet och då något barn verkar dominera agerar 
pedagogen genom att samtala med barnet. Implicit uttrycks att en kvalitet i 
relationer är att inte vara för stark och dominerande. 

Samtidigt framhåller fritidspedagogerna, att när barn positionerar sig i 
periferin av en gemenskap, är det deras upplevelse att barnen rent allmänt visar 
acceptans och släpper in den som ser ensam ut. Om pedagogerna talar 
tillrättavisande med deltagarna inom praktikgemenskapen, brukar barnen 
oftast lösa detta på egen hand. Barnen vet att de ska ge andra tillträde och om 
det påtalas av en pedagog så är det något de accepterar. I fritidspedagogernas 
handlingsrepertoar är regeln ”alla ska leka, ingen ska lämnas utanför” så tydlig 
för både barn och vuxna att det räcker med att bara påminna om den, för att 
barnen ska ge plats till den som verkar ensam. 

När fritidspedagogerna beskriver praktikgemenskapen Järnstarka gäng, 
hänvisar de även till en allians. Det rör sig om en inre kärna av flickor, som 
samlas runt ett gemensamt intresse, som inte med självklarhet ger andra barn 
tillträde. Dock kan det även här hända att ett särskilt barn får tillträde. 

 
Nina: Men däremot kan det vara med de här tjejerna att det kommer 
någon annan kanske och då passar det liksom inte. De vill nog gärna 
vara den där lilla klicken. Ja han är uppskattad bland dem, ja men det är 
också det där jag tror, han kan vara med de här tjejerna också den här 
killen. Han kan vara med dem, visst han är ju accepterad och kör tennis 
ibland, men han kan lika gärna vara med flickorna han bryr sig inte så 
mycket om pojkarna om man säger så. Han är accepterad bland killarna 
också, han står väl inte högst precis. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Det verkar som om den ”inre kärnan” av flickorna värnar om en allians men 
ändå ger en särskild pojke tillträde. För fritidspedagogerna finns det inga givna 
svar på varför en del barn får och andra inte får tillträde till specifika 
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Det framhålls samtidigt av pedagogen att det är oklart hur många barn som 
söker sig till denna praktikgemenskap. Det kan finnas en subtil gräns, som 
leder till att barn upplever att det inte är lönt att begära tillträde, då 
praktikgemenskapen utstrålar en inbördes tillhörighet. Dock finns det barn, 
exempelvis Erik, som enligt fritidspedagogerna inte upplever dessa gränser och 
har fått vara delaktig i gemenskapen, även om det verkar i denna specifika 
situation som om barnet inte har följt de regler som finns inom praktik- 
gemenskapen. 

Det framhålls av pedagogerna att gränserna för praktikgemenskaperna kan 
liknas vid oskrivna lagar, som medverkar till att inte alla barn söker tillträde en 
speciell gemenskap. 

 
Ulla: Ja det är ju oskrivna lagar sedan vet man ju inte, vill de eller de 
kanske inte alls tycker det här är kul. 
(Intervju, 2012.06.14) 

 
Fritidspedagogerna menar att det är svårt att avgöra varför vissa barn väljer 
eller undviker att delta i olika praktikgemenskaper, som existerar på ett 
fritidshem. De ”oskrivna lagar”, som omnämns i ovanstående citat, kan 
betraktas som osynliga gränser, som barn känner till och som anger vad som 
krävs för att delta eller inte delta i en praktikgemenskap. En idé som fram- 
kommer i mina data, varför inte alla barn väljer att söka tillträde till en 
gemenskap, är att barn inte delar ett gemensamt intresse och helt enkelt inte 
tycker det är roligt. I Järnstarka gäng krävs, enligt pedagogerna, att deltagarna 
kan använda sig av kreativa lekfärdigheter. Det kan vara en anledning till att 
barn avstår, när de känner att de saknar denna kompetens och därför inte når 
upp till kraven för att delta. 

Barn väljer och undviker varandra av olika anledningar, som kan vara 
komplexa att förstå från pedagogers horisont. Av den anledningen blir fritids- 
pedagogerna osäkra på hur de ska agera för att stödja barns relationsarbete. I 
detta arbete tycks det finnas en intention att alla barn ska känna tillhörighet 
till gemenskaper och uppleva meningsfullhet. 

I det empiriska materialet kan olika positioner identifieras i praktik- 
gemenskaper, exempelvis där någon skildras som väldigt stark medan någon 
annan som mer tillåtande. I det Järnstarka gäng som beskrivs nedan är det 
särskilt ett barn som beskrivs starkare än de andra. 

 
Ulla: Ibland kan det ju vara så att hon är väldigt stark där, medan 
någon av de andra är tillåtande, men då hörs ju hon. Man hör ju den 
rösten när man kommer in, då går man ju och tittar lite och ser vad som 
händer, så får man ju ta det här lilla pratet. 
(Intervju, 2012.06.14) 
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Elsa: De här två är jättetajta, han leker bara med flickor det är sällan 
han har pojkkontakt. Nu har det väl hänt att han har fått med sig lite 
killar hem men oftast är det de två. Sedan finns en tredje part som gärna 
vill vara med dem och det är hon som står bredvid och även gör anspråk 
på honom. Han är lite så där spindeln i nätet och de här lite som 
marionetter. Det är ett harem (skrattar lite) om man ska säga. Det 
gemensamma intresset enlig pedagogen är olika. Det behöver inte vara 
något speciellt de bygger upp, det är natur, rum i naturen, det är mest 
ute. Han är blyg och pratar väldigt tyst och pratar väldigt lite men på 
något sätt språkrör genom de här. För när man pratar och det blir 
konflikter … men Fredrik sade eller … men han sade att jag skulle och 
han. Så ibland är han lite sådan här figur som man börjar tänka … men 
inte Fredrik det förstår du väl. 
(Intervju, 2012.06.14) 
 

Alliansen består av två barn och ibland ytterligare ett barn, som enligt 
fritidspedagogerna vill delta. Via olika metaforer uttrycker pedagogerna att det 
i alliansen, är en person som bestämmer mer än de övriga och beskrivs som 
spindeln i nätet. Uttrycket kan tolkas som att någon tar sig rätten att bestämma 
och då de övriga deltagare beskrivs som marionetter ger det en antydan om att 
övriga barn lyder och följer de regler som ett barn har bestämt utan in- 
vändningar eller andra förslag. I citatet ovan ingår metaforen harem, vilket för 
tanken till en mansperson, som har kärleksförhållanden med flera kvinnor. 
Enligt pedagogerna är inte alltid alliansen överens om vad de vill samlas runt. 
Alliansen Tajta i sin egen bubbla väcker frågor hos fritidspedagogerna. De är 
osäkra på de inbördes positionerna och vem som agerar språkrör för vem.  

Ett annat exempel på en intim allians rör två barn, som enligt pedagogen 
samlas runt pubertet. Upplevelsen av förändrade kroppar och nya identiteter 
bidrar till en relation med närhet som en viktig kvalitet. Pedagogen menar att 
denna allians väcker andra känslor hos henne än de allianser som samlas kring 
intressen som till exempel familjelekar. Alliansen beskrivs som relativt ny. 

 
Elsa: Här är något som jag kallar för syskonkärlek, de är förälskade i 
varandra, hon har börjat leka med Alfred. Även på fritiden, en helt 
sådan här aha, oj och de verkar också hitta varandra väldigt bra, men då 
har jag en annan tanke där. Hon är lite, man kan inte säga förpuberteten 
när man går i ettan men det är lite det här att, hon spelar med hela sitt 
kroppsregister på ett icke barnsätt utan det är tonårssätt. Han är också 
väldigt mycket tonårs alltså han har ju säkert någon diagnos ett par, så 
de tror jag har hittat varandra genom det här tonårs. De är inte barn 
utan tonårs, jag tänker inte på kärlek men jag tror att de attraheras av 
lite äldre, de har äldre syskon båda två som är över 20 båda. De 
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gemenskaper, som uppstår i en verksamhet. Varför ett barn får särskilt tillträde 
till en specifik allians kan dels bero på att någon är omtyckt, dels innehar en 
särskild kompetens så som lekskicklighet, uppfinningsrikedom eller kreativitet. 
En annan anledning kan vara att barnet i fråga inte kan se att det finns några 
gränser och tar sitt tillträde för givet. Detta kan resultera i att han/hon också 
får tillträde. Alliansen kan också uppfatta att pojken inte är något hot för deras 
inbördes positioner. 

I arbetet med barns praktikgemenskaper verkar pedagogerna upp-
märksamma de inbördes relationerna mellan barnen i de beskrivna 
gemenskaperna samt om det förekommer alliansbildning, som exkluderar vissa 
barn och inkluderar andra. Dock verkar fritidspedagogernas positioner även 
här vara perifera och icke-deltagande, åtminstone till en viss gräns. När denna 
gräns är nådd, ingriper pedagogen för att på ett förevisande sätt samtala med 
det barn som uppfattas inneha en position, som ger det rätt att exkludera 
någon. Det är oftast individen snarare än hela gemenskapen, som pedagogen 
riktar sin tillsägelse till. Fritidspedagogerna hänvisar till att det finns regler, 
som barnen känner till, vilka innebär att det inte är tillåtet att utesluta någon. 
Dock verkar en del barn glömma dessa regler ibland, enligt pedagogerna. Det 
kan vara svårt att få insyn i barns lekar, man få ju inte vara för på heller för då 
slutar de att leka, säger Elsa. (2012.01.22) Det framkommer i mina data att 
pedagogerna observerar barnens relationsarbete i periferin och att det är en 
balansgång mellan olika sätt att förhålla sig till barnen för att inte upplevas 
som allt för påträngande. Det leder till att pedagoger mer kan ana sig till än 
veta med säkerhet hur dessa praktikgemenskaper är och därför inte kan uttala 
sig om dem. Här finns en risk att pedagoger inte får tillgång till viktig kunskap 
om barns olika relationer. 

 
Tajta i sin egen bubbla 
I pedagogernas beskrivningar framkommer flera olika exempel på mindre 
gemenskaper. Ofta består dessa av två barn, som väljer att dra sig undan och 
vara för sig själva runt ett särskilt intresse. Metaforen Tajta i sin egen bubbla 
implicerar intimitet, inneslutning och att de som är i bubblan också är 
skyddade mot världen utanför. Bubblan kan likställas med en allians. Vissa av 
dessa allianser beskrivs som väldigt intima. Barnen är då uppslukade av ett eget 
intresse som fritidspedagogerna uttrycker det (Elsa, 2012.01.22; Per, 
2011.01.03;). 

Beskrivningen nedan handlar om att det finns barn, som vill delta i 
alliansen. Det som upptar barnens intresse kan variera, dock är det någon som 
tycks ha en starkare position än de övriga och är den som är i centrum för 
uppmärksamhet. 
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gemenskaper, som uppstår i en verksamhet. Varför ett barn får särskilt tillträde 
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särskild kompetens så som lekskicklighet, uppfinningsrikedom eller kreativitet. 
En annan anledning kan vara att barnet i fråga inte kan se att det finns några 
gränser och tar sitt tillträde för givet. Detta kan resultera i att han/hon också 
får tillträde. Alliansen kan också uppfatta att pojken inte är något hot för deras 
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riktar sin tillsägelse till. Fritidspedagogerna hänvisar till att det finns regler, 
som barnen känner till, vilka innebär att det inte är tillåtet att utesluta någon. 
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Tajta i sin egen bubbla 
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skulle inte få för sig att gå till den bubblan (Elsa, 2012.06.14) tyder på att andra 
barn inte ser någon möjlighet att försöka närma sig denna ”bubbla”. Det starka 
engagemang som barnen i alliansen visar varandra, hindrar de andra barnen, 
enligt pedagogernas tolkningar. På samma gång ser inte barnen inom alliansen 
att andra barn vill få tillträde till deras allians. 

Från fritidspedagogerna väcks det fler frågor om de gemenskaper som är 
samlade runt till exempel tonårsföreteelser, än frågor i förhållande till 
gemenskaper, som samlas runt traditionella lekar och idrottsaktiviteter. 
Pedagogerna uttrycker osäkerhet över innehållet i barnens gemenskaper och 
oroas över vad barnen gör samt att de befinner sig på avstånd till barnens 
allianser och praktikgemenskaper. Två metaforer som framkommer i mina 
data kan symbolisera fritidspedagogernas handlingsrepertoar för att skaffa sig 
en inblick i barns relationsarbete. Man får fiska lite där man kan ana (Klara, 
2012.02.22) och Där kommer Johan och dom, det är bara ”ett span”, vi drar inte 
igång något (Per, 2011.12.07). Det första citatet antyder att fritidspedagoger 
arbetar med att skaffa sig information om barns inbördes relationer då de anar 
att så behövs. Det framgår av det empiriska materialet att det har visat sig i 
efterhand i utvecklingssamtal, att en del barn inte berättar om något kan 
upplevas som svårt på fritidshemmet. Fritidspedagogerna, som befinner sig 
utanför praktikgemenskapen, kan iaktta gruppen på avstånd och fråga andra 
barn som befinner sig runt omkring, eftersom det inte är självklart att de som 
är berörda berättar något. Det andra citatet liknar arbetet med barns relationer 
vid att spana, iaktta och observera i syfte att inte gripa in i onödan. Båda 
citaten visar att de vuxna inte riktigt vet vilka kvaliteter, som barnens relationer 
karaktäriseras av. Citaten pekar också på att fritidspedagogerna anar att vissa 
barn befinner sig i utkanten av eller utanför gemenskaper. 

Sammanfattningsvis visar analysen en handlingsrepertoar där fritids- 
pedagogerna identifierar en rad olika praktikgemenskaper och allianser i sin 
verksamhet. Ett ömsesidigt intresse ligger oftast till grund för att barn söker 
sig till varandra i en verksamhet, menar de vuxna. Fritidspedagogerna 
identifierar även barnens inbördes positioner, om gemenskapen är öppen för 
andras tillträden samt om det förekommer alliansbildning som exkluderar vissa 
barn och inkluderar andra. Samtidigt framgår att de vuxna befinner sig i 
marginalen av barns gemenskaper. Fritidspedagogerna beskriver barnens 
inbördes relationer med hjälp av metaforer, vilket implicerar olika före- 
ställningar om barn. Metaforer som Självständiga gäng, Järnstarka gäng och 
Tajta i sin egen bubbla väcker olika frågor och viss oro hos pedagogerna. De 
bekymrar sig för allianser med starkt engagemang, olika grader av öppenhet 
och gränser, positioneringar och makthierarkier. De uttrycker osäkerhet över 
innehållet i barnens gemenskaper och oroas över vad barnen gör samt att de 
befinner sig på avstånd till barnens allianser och praktikgemenskaper. Det 
tycks även vara så att vuxna inte riktigt vet vilka kvaliteter, som barnens 
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attraheras av att, ja ja vet inte, pratet och de här med tonåringar. 
(Intervju, 2012.06.14) 
 

Två barn förenas i en allians, som har ett gemensamt fokus på ton- 
årsföreteelser. Utgångspunkten tycks vara att de två barnen är inspirerade av 
tonårsliv och att båda har äldre syskon. Ett av barnen går i skolår ett, men 
enligt pedagogen har hon ett kroppsregister, som inte tillhör ett barns sätt att 
använda sin kropp. Vad som framhålls är att flickan är i förpubertet och 
barnen bearbetar och förbereder sig inför en kommande period av sina liv. 
Huruvida andra barn söker tillträde till denna allians framkommer inte i data. 
Möjligen delar barnen ett gemensamt intresse och särskilda erfarenheter, som 
inte kan delas av övriga barn, som ingår i verksamheten. Det kan också handla 
om en djup vänskap, där kamrater utvecklar sina identiteter i ett ömsesidigt 
meningsskapande. 

I fritidspedagogernas beskrivningar finns nära allianser, som förefaller vara 
av mer temporära slag, samtidigt som pedagoger ser att barnen trivs med 
varandra. 

 
Sofie: Vissa dagar är det bara dem, de kan sitta och leka och om alla 
andra går in kan de sitta och leka och ha jättekul. Men nu så … nej de 
två är nog ändå, men det kan nog vara så att någon av dem leker med 
någon annan. Men de har hittat varandra riktigt, de är tajta och båda 
är länge på fritids och har föräldrar som inte tar med någon hem. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Alliansen, som oftast väljer varandra, samlas runt ett gemensamt intresse. 
Flickorna beskrivs vara nära varandra, samtidigt som de kan ingå i andra 
praktikgemenskaper och allianser utan varandra. Barnens gemensamma 
intresse är lek och kan även delas med andra barn. Fritidspedagogerna menar 
att flickorna har hittat varandra ”på riktigt”. Denna beskrivning kan vara ett 
exempel på hur pedagoger respekterar och definierar djup vänskap. Flickorna 
har samma vistelsetid på fritidshemmet, vilket enligt fritidspedagogens 
tolkning, ger dem möjlighet att leka tillsammans och bygga upp sin intresse- 
gemenskap, som medverkar till att de trivs ihop. 

Barns gemenskaper, där det finns tecken på alliansbildning, väcker frågor 
hos pedagogerna. Frågorna handlar om barns positioner i förhållande till 
varandra. En vanlig föreställning är att positionerna inte är jämnbördiga. 
Någon allians beskrivs med metaforerna vilja knyta upp den andre eller styra 
över den andre (Klara, 2012.02.22). Metaforerna antyder att det finns makt- 
aspekter mellan barnen, genom att någon knyter upp och styr den andre. 
Frågorna, som pedagogerna brottas med, rör också vem eller vilka som kan få 
tillträde till alliansen. Metaforen ”tajta i sin egen bubbla” och uttalandet de 
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Kapitel 8 Fritidspedagogers syn på barns 
relationsarbete 
Fritidspedagogernas handlingsrepertoar innefattar även föreställningar om 
barn och barns möjligheter till relationsarbete. Föreställningar grundas i 
antaganden om rådande normer för hur barn bör vara och deras 
förutsättningar för att förhandla och delta i olika relationer med andra. Dessa 
föreställningar styr delvis hur vuxna uppfattar och förhåller sig till barns olika 
relationer. I följande kapitel presenteras föreställningar om barns relations- 
arbete, som framträder i pedagogernas handlingsrepertoar. I föreställningar in- 
ryms också olika kvaliteter som betraktas som mer eller mindre 
eftersträvansvärda i barnens relationer och ger barn olika förutsättningar för att 
hantera sitt relationsarbete. Dessa föreställningar återfinns inom fritids- 
pedagogernas beskrivningar av barns olika praktikgemenskaper. 

Barn i relationer 
En del barn beskrivs som skickliga i att hantera relationer. Föreställningen om 
de relationsskickliga innefattar ett barn, som både framgångsrikt tar kontakt 
och är öppet för att inkludera andra barn. Det förekommer också 
beskrivningar, där barns relationsarbete inte sker på ett förväntat och önskvärt 
sätt enligt pedagogerna. Dels rör det sig om nya företeelser som barn ägnar sig 
åt inom sina gemenskaper, dels handlar det om barn som positionerar sig i 
periferin av praktikgemenskaper. Därutöver rör det sig om de barn som enligt 
pedagogerna beskrivs ha svårigheter i sitt relationsarbete. Barn som inte 
hanterar relationer på ett förväntat sätt förbryllar fritidspedagogerna. De före- 
ställningar som framträder i det empiriska materialet beträffande barn är: Barn 
som omsorgsskapare, Barn som väljer att vara två, Barn som initiativtagare, Barn 
som är uppfyllda av ett särskilt intresse, Barn i periferin av gemenskaper och Barn 
som inte har lärt sig att tolka kommunikationsmönster. 

 
Barn som omsorgsskapare 
I mina data framträder olika värden, som av pedagogerna beskrivs som 
eftersträvansvärda i relationsarbete. Värden som lyfts fram, som en kvalitet i 
barns relationer, är att visa omsorg om den andre och värna om att det finns 
plats för den andre i en gemenskap. Det är framförallt flickor, som tillskrivs 
bilden av omsorgsskapare. Flickor ses som kunniga i att hantera olika 
relationer med förmågor till ett större socialt engagemang än pojkar, när det 
gäller omsorgsaspekter. Denna föreställning om barn som omsorgsskapare, 
framkommer främst i beskrivningar, som relaterar till praktikgemenskapen 
Järnstarka gäng. 

Exemplet nedan speglar en pojke som, enligt pedagoger, exkluderas från 
pojkgruppen och nu ges tillträde till en gemenskap med flickor. 
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relationer karaktäriseras av. De kvaliteter som ändå impliceras i vuxnas be-
skrivningar av barns praktikgemenskaper och allianser är: självständig, styrka 
och intimitet. Dessa kvaliteter tycks uppskattas av fritidspedagogerna. 
Samtidigt visar analysen att sådana kvaliteter också kan hota goda relationer 
och skapa oro hos de vuxna. Det gäller att gemenskapen inte är för stark, för 
självständig eller för intim. Kvaliter som förnuft och förmåga att resonera samt 
kreativitet värderas också högt i barns relationer. Kanske skapar dessa 
kvaliteter en balans i förhållande till de förstnämnda kvaliteterna; självständig- 
het, styrka och intimitet där förnuft och kreativitet kan försäkra att den goda 
relationen bevaras.  
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och skapa oro hos de vuxna. Det gäller att gemenskapen inte är för stark, för 
självständig eller för intim. Kvaliter som förnuft och förmåga att resonera samt 
kreativitet värderas också högt i barns relationer. Kanske skapar dessa 
kvaliteter en balans i förhållande till de förstnämnda kvaliteterna; självständig- 
het, styrka och intimitet där förnuft och kreativitet kan försäkra att den goda 
relationen bevaras.  
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beroende av en enda kamrat och att det kan vara väldigt sårbart. Även denna 
föreställning tycks genusrelaterad och knuten till förväntningar på att vara som 
flicka och att flickor ofta väljer att vara två. Det visar sig även i observationer 
att fritidspedagogerna ofta bemöter två flickor som ett par, när de tilltalar dem. 
Föreställningar om barns tvåsamhet återfinnes tydligast i de beskrivningar som 
rör praktikgemenskapen Tajta i sin egen bubbla. 

Relationer där två barn ingår tillskrivs kvaliteter, som liknas vid en första 
och nära ”kärleksrelation”, som fritidspedagogerna formulerar det10. Intimitet, 
närhet och konsensus är sådana kvaliteter. Vi kan också tänka oss att fritids- 
pedagoger uppfattar en exkluderande dimension i sådana relationer. Denna 
uppfattas dock inte positivt. Ett visst främlingskap och en oro finns hos de 
vuxna i förhållande till barn som utvecklar tvåsamhet. Även om intentionen är 
att alla barn ska känna tillhörighet och delaktighet på fritidshemmet, är det 
dock inte något mål i sig att bryta tvåsamheten, framhåller en av pedagogerna. 

 
Sofie: Men är det inte egentligen så att man får sin första bästis, sin 
första kärleksrelation psykologiskt nästan och tjejer är mer för tvåsamhet. 
Psykologiskt är det väl så och de måste ju få ha det, att leka med sin 
kompis tycker jag, men sedan gör vi andra saker när många är med. Vi 
försöker ju att få med alla. Vill de sitta och gräva och bygga och leka i sin 
affär då måste man ju få det också. Jag tycker inte att det är något mål 
att bryta någon tvåsamhet. Det skulle vara om någon har varit sjuk men 
det har funkat, de leker med andra, ja man vet att de två tycker mest om 
varandra. 
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Å ena sidan ses barns tvåsamhet som något starkt och positivt, som barn 
behöver få uppleva och är inte något som ska brytas. Tvåsamhet kopplas ofta 
till psykologiska orsaker och till flickor. Å andra sidan framkommer en syn på 
tvåsamhet som riskabel och sårbar. Samtidigt vilar ansvaret på pedagogerna att 
se till att alla barn ska mötas och hitta nya vänner på fritidshemmet. 

Problem uppstår, när barn inte får tillträde till någon gemenskap och 
pedagogerna kan känna sig obekväma inför att en del barn inte släpper in nya 
barn i sin gemenskap. 

 
Klara: Det är inget problem att de leker för sig om det finns andra barn 
att vara med. Men samtidigt om de aldrig släpper in någon annan så 
kan det bli ett problem. Problem i den bemärkelsen att de stänger ute 
kompisar som inte får vara med. Men också att man stänger av alla 

                                                        
10 Se även praktikgemenskapen Tajta i sin egen bubbla. 
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Elsa: Han har ju bränt sina skepp då det gäller killarna. De tycker inte 
om honom helt enkelt, de har gett honom en andra chans till och från. Det 
varar inte så länge, först går det ett varv, sedan är han med tjejerna. 
Sedan har han lekt lite med Staffan igen, Tom och han funkar inte ihop, 
inte alls. Det här är ju en grupp som är majoritet flickor, väldigt lite 
pojkar här, men jag tror att tjejerna har en högre acceptans, mer förståelse 
och i synnerhet Moa. Hon är helt fantastisk, hur hon tar sig an honom, 
att flickorna orkar mer på ett annat sätt. Just den här gruppen tycker jag, 
att det är så för Erik, han fogar sig på något sätt i det spelmönstret de 
har. Det funkar för honom. Det kanske funkar bra att det finns de här 
reglerna. Så här är det här, vill du vara med oss att leka gäller det och jag 
tror att det kanske passar honom. 
(Intervju, 2012.06.14) 

 
I ovanstående beskrivning framkommer att flickor och pojkar är uppdelade i 
olika lekar. Det framkommer också att en del barn ges möjligheter att 
överskrida dessa gränser och blir inkluderade och omhändertagna av en 
kamrat. Barn, som på detta sätt agerar omsorgsskapare, värnar enligt fritids- 
pedagogernas berättelser om den andres väl. Detta sker genom att visa omsorg 
och solidaritet och att inte lämna någon utanför. Föreställningen om barn som 
omsorgsskapare är genusrelaterad. Enligt pedagogerna klarar flickor av att ta 
hand om barn som exkluderas och bidrar därmed till att det ges utrymme för 
barn, som inte självklart fungerar med andra barn. Kanske är förutsättningen 
också att barnet accepterar en position där det ”tas om hand” av andra barn. I 
det här exemplet beskrivs pojkarna inte ha samma acceptans, som flickorna 
tycks ha för just den här pojken. Pojken har ”bränt sina skepp med de 
jämnåriga pojkarna”, och problemet läggs i den exkluderade. Erik befinner sig 
i relationssvårigheter och Moa är den relationsskickliga. För att leken ska 
fungera, verkar det krävas ett särskilt spelmönster med regler och tydliga 
relationella villkor, som omgärdar leken. Det kan även krävas en tydlig roll- 
fördelning, som pekar ut särskilda karaktärer i leken. Någon beskrivning av 
pojkar med liknande agerande som hos flickorna återfinns inte i det empiriska 
materialet.  

 
Barn som väljer att vara två 
Enligt fritidspedagogerna finns det på fritidshemmet, flera barn som oftast 
väljer att vara två. Tvåsamhet, där barn delar ett gemensamt intresse, väcker en 
tudelad inställning hos pedagogerna. Å ena sidan uttrycks en föreställning om 
att det är bra för barn med relationer, som karaktäriseras av intimitet och 
konsensus. Det kan också vara skönt för barn att vara två. Å andra sidan finns 
en föreställning om att alltför täta relationer, kan leda till att barnen blir 
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Det är hög musik i rummet. Efter en stund tystnar musiken och en 
av flickorna säger: Nu ska alla ställa sig på led. Samtliga barn i 
rummet ställer sig i led. Musiken startar återigen och tanken är att 
alla ska dansa limbo genom att böja sig under en pinne som är 
placerad mellan två bord. Dansen leds av de äldre flickorna som 
ansvarar för att allt fungerar för deltagarna. Efter varje varv som 
deltagarna lyckas att passera under pinnen sänks höjden och de som 
stöter ner pinnen får ställa sig vid sidan. Fritidspedagogen berättar 
att denna limbodans är återkommande när barnen arrangerar 
diskotek. Samtliga barn i rummet är engagerade. Till slut blir 
avståndet mindre och mindre mellan pinnen och golvet och allt fler 
blir utslagna. En av de yngre pojkarna vinner och får ett pris som 
delas ut av de äldre flickorna. Pojken kommer fram till fritids- 
pedagogen Ulla och berättar ivrigt: Jag vann, jag vann, det är en 
tatuering. Ulla svarar: Va kul. Många av barnen dansar och nästa 
aktivitet är dansstopp, de äldre flickorna är domare och avgör vem 
som får lämna dansen om man rör sig efter att musiken har stannat. 
Återigen kommer ett av de yngre barnen fram till Ulla och berättar 
att han har vunnit ett pris. Lite senare leker barnen Hela havet 
stormar. Ett antal stolar som ställs upp i en ring. Barnen går runt 
stolarna. När musiken tystnar sätter de sig på var sin stol. Plötsligt 
blir musiken lugnare och Ulla utbrister: Nu är det en tryckare! 
(Fältanteckning vid observation, 2012.01.25) 

 
I ovanstående exempel har en grupp barn tagit initiativ till att anordna 
diskotek, som bidrar till att yngre och äldre barn möts. Barnen öppnar dörrar 
mellan barn via en gemensam aktivitet, som vänder sig till barn olika åldrar. 
Att de äldre flickorna tar ansvar för att alla barn engageras, värderas högt av 
fritidspedagogerna. Det är flickor, som går i skolår två, som leder dessa 
aktiviteter. Pedagogen betraktar flickorna som relationsskickliga och aktiva. 
Den vuxna agerar mer som iakttagare, eftersom flickorna som håller i 
arrangemanget tycks klara det på egen hand. Dock deltar pedagogen genom 
att visa sitt engagemang, när yngre barn vill delge sina upplevelser av 
aktiviteten. 

I mina data finns även exempel på enskilda barn, som agerar initiativtagare 
och bidrar till en kollektiv lek. I nedanstående beskrivning är det ett barn, som 
pekas ut som initiativtagare till att engagera de övriga barnen i en lek, som 
utspelar sig utomhus i snö. 

 
Axel: På tal om det var det någonting som var helt underbart och det var 
i fredags när det var kramsnö. Jag vet inte hur många fritidsbarn vi 
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andra kompiskontakter och då blir man ju väldigt ensam den dagen den 
andra kompisen är sjuk eller kanske väljer en annan kompis. 
(Intervju, 2012.06.13) 

 
En konsekvens av att två barn delar ett gemensamt intresse och har utvecklat 
en relation som karaktäriseras av intimitet är, enligt pedagogen ovan, att de 
kan stänga ute andra barn. Tvåsamhet kan skapa allianser, som inte ger alla 
tillträde. Det kan leda till att barn känner sig utestängda och otrygga på 
fritidshemmet. Mot bakgrund av handlingsrepertoarens intention att alla ska 
uppleva tillhörighet omfattar alliansen ”bara några få” och kan i förlängningen 
bli ett problem för alla inblandade. 

Om någon annan i gruppen verkar vara ensam, försöker fritidspedagogerna 
dock få alliansen att öppna sig.  

 
Per: Alltså har de det mysigt och har det ”väl” och att de trivs så ser jag 
det. Men ser jag någon annan som går ensam i någon annan klass så 
försöker jag kanske att få med dem som är i den här bubblan i någon 
rollek och det händer faktiskt, som de släpper in då. 
(Gruppintervju, 2012.01.31) 

 
En syn på barns relationsarbete, som uttrycks ovan, är att barns gemenskaper 
kan behöva utvidgas, om det visar sig att någon positionerar sig eller 
positioneras i periferin av dessa. Det innebär också att tvåsamhet kan 
uppmuntras, så länge ingen annan verkar fara illa genom att vara ensam. 
Handlingsrepertoarens ställningstagande bygger på att pedagogerna är upp- 
märksamma på barns inbördes relationer i de olika gemenskaperna. 
 
Barn som initiativtagare  
En föreställning om barn, som framkommer i det empiriska materialet, kan 
illustreras med orden: ”barn som initiativtagare”. Barn, som själva initierar 
aktiviteter som engagerar flera barn, verkar värdesättas av pedagogerna. Dessa 
barn beskrivs ha självförtroende och utvecklad social kompetens, som innebär 
att de i sin samvaro tar hänsyn och är rättvisa mot varandra. En förutsättning 
för att barn ska kunna ta egna initiativ är dock en tillåtande miljö, där 
pedagoger ger barn möjlighet att själva initiera aktiviteter, som även kan 
inkludera andra barn. Exempel på sådana föreställningar återfinns i be- 
skrivningarna av praktikgemenskapen Självständiga gäng. 

I exemplet nedan är det lovdag i skolan och några av barnen har tagit 
initiativ till att arrangera ett diskotek efter lunch. Fritidspedagogerna ger 
barnen frihet att hålla i arrangemanget på egen hand. Klassrummet har mörk- 
lagts av barnen och bord och stolar har flyttats utmed väggarna, så att det finns 
en tom plats mitt i rummet, som är tänkt för dansen. 
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inte tränade idag som de var förr, idag sitter ju barn vid datorn och 
kanske, man skapar inga relationer, förr var ju barnen ute och lekte på 
gården. 
(Gruppintervju, 2012.01.03) 

 
Fritidspedagogerna förefaller vara bekymrade över att barnen inte leker på 
samma sätt som förr och uttrycker ett ifrågasättande av barns dator- 
användande. Nya företeelser lockar barnen och enligt fritidspedagogerna kan 
datorn påverka barns relationsarbete. De lockas av att använda datorn i stället 
för att förhandla och upprätthålla relationer mellan varandra. Uttalandet 
bygger på en föreställning om att det har skett en förändring till det sämre 
jämfört med tidigare, när barn lekte mer tillsammans och utomhus istället för 
att ägna tid vid datorn. I fritidspedagogernas handlingsrepertoar kan olika 
kvaliteter skönjas som viktiga för barnen att kunna hantera. Ett sådant 
exempel är att kunna förhandla om olika saker. I uttalandet ligger att när barn 
ägnar mycket tid vid datorn tränar de inte att exempelvis lyssna, argumentera 
och visa respekt i samma utsträckning som i annan lek. Här impliceras tanken 
att en rad olika kvaliteter i relationer är viktiga för att hantera konflikter. Detta 
sätt att förstå relationer på, där konflikter också inbegrips som kvalitet, 
uttrycks dock sällan av studiens deltagare. 

I det empiriska materialet framkommer också en föreställning om att 
dagens barn har för många relationer och att fritidspedagogerna därför vill 
skydda och begränsa barnens relationer. Detta kan förstås som att kvantitet 
inte är ett uttryck för kvalitet, när det gäller barns olika relationer. Pedagogens 
uppfattning är också att de barn som är uppslukade av ett specifikt intresse 
sätter gränser för andra. Om det beror på att andra barn inte förstår det som är 
ett gemensamt fokus för gemenskapen, eller upplever att de inte får tillträde 
till gemenskapen verkar oklart. 

Barnens digitala intressen väcker således flera frågor hos fritids- 
pedagogerna. Denna föreställning relaterar till en ny barndom, som erbjuder 
andra villkor och som kan tänkas påverka vad som är att betrakta som 
kvaliteter i barns relationer. Det finns en antydan att barns relationsarbete bör 
ske utifrån en given norm, där förväntningar ställs som bygger på idéer om den 
goda barndomen. Digitala intressen och virtuella världar förefaller inte räknas 
in i ”den goda barndomen”. 
 
Barn i periferin av gemenskaper  
I mina data framkommer beskrivningar av barn, som pedagogerna inte kan 
sammankoppla med en särskild gemenskap. Visserligen ingår barnet i ett 
större sammanhang i den öppna verksamhet, som fritidshemmet erbjuder. 
Dock verkar det finnas barn, som enligt pedagogerna, positionerar sig i 
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hade på eftermiddagen men det var nog jag som sade det till dem. Tänk 
nu att passa på, för idag är det kramsnö så man kan rulla klot, och sedan 
var det några som började och sedan till slut så var alla med, mer eller 
mindre. Det var lite de tjejerna i tvåan då som var lite runt omkring och 
lite vid sin koja men annars var det alla. Alltså det var Staffan och de 
började bygga. Emma och de var där och sedan fortsatte det, det var helt 
underbart. 
(Gruppintervju, 2012.02.22) 

 
Fritidspedagogen beskriver ett barn, som bidrog till att övriga barn 
engagerades i samma lek. Enligt pedagogen är händelsen inte så vanlig. 
Pedagogen beskriver samspelen som något mycket positivt. I episoden ovan är 
det särskilt ett barn, Staffan, som tillskrivs förmågan lekskicklig liksom god 
initiativtagare till att föra samman barn. Barn, med förmågan att kunna agera 
initiativtagare mellan olika barn och gemenskaper, som leder till menings- 
skapande, lyfts fram av pedagogerna som särskilda förebilder framför andra 
barn på fritidshemmet.  I detta fallet är det just en specifik pojke, som fram- 
träder som initiativtagare. I materialet är det vanligare att flickor framställs 
som initiativtagare. 
 
Barn som är uppfyllda av ett särskilt intresse 
I analysen identifieras föreställningar om barn som ägnar sig åt särskilda 
intressen, vilket är något som kan oroa fritidspedagogerna. Särskild oro riktas 
mot de barn som är uppfyllda av datorspel, eftersom fritidspedagogerna 
upplever att det är svårare att nå och stimulera dessa barn till att utveckla olika 
relationer. Föreställningen verkar innefatta ett ”främmande” barn, som inte 
leker traditionella lekar i likhet med de barn som beskrivs som relations- 
skickliga eller agerar initiativtagare. Dessa föreställningar återfinns exempelvis 
i beskrivningar av praktikgemenskapen Självständiga gäng, men även i Tajta i 
sin egen bubbla. 

Barns specifika intresse för TV-spel och datoranvändning tycks hos 
pedagogerna skapa frågor, som rör vilka konsekvenser nya företeelser kan ha i 
barns vardagsliv och för deras relationer. 

 
Sofie: Vi vill ju jobba med barns relationer så att de kan få nära kontakt 
med någon. Frågan är, lär man sig det om man sitter vid en dator och 
jobbar på det sättet, hur ser framtidens relationer ut? Det vet vi ju inte, 
men det blir ju inte det här att det blir konflikt om någonting som vi 
måste göra upp om, nu kan inte jag det här. Nina tillägger: Men de är ju 
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Ensamhet är komplext. Utifrån pedagogernas perspektiv kan barn, oavsett 
hemförhållanden och trots att de är efterfrågade, välja att positionera sig i 
periferin och inte delta i gruppgemenskapen. Å ena sidan beskrivs ensamhet 
som något negativt, som kan vara en följd av hemförhållanden. Å andra sidan 
förstås ensamhet som något positivt, där barn gör egna val och ibland föredrar 
att vara för sig själva i stället för att ingå i gemenskap med andra. Att 
positionera sig i periferin kan också sammankopplas med eftertänksamhet, 
som i sig tycks framstå som något värdefullt, enligt fritidspedagogerna. Det 
handlar delvis om ett eget val. Det framhålls att barns val av ensamhet inte 
behöver ses som något problematiskt i sig. Det viktigaste är att pedagogen har 
kontakt med barnet och kan känna in hur barnet mår. Anser de att de inte har 
den kontakten, är det däremot oroande och framstår som problematiskt och 
något som pedagogerna bekymrar sig för.  

Uppfattningen, om varför barn positionerar sig i periferin av andras 
gemenskaper, behöver inte vara samstämmig bland fritidspedagogerna. 

 
Ulla: … en liten stund men inte tror jag att man vill vara ensam, det 
tror jag inte, inte när man är liten, nej, det kan ju vara att någon tycker 
nu går jag och sätter mig och läser en bok. 
(Intervju,2012.06.14) 
 

Föreställningar om barn och huruvida barns ensamhet är självvald eller 
påtvingad varierar mellan pedagogerna. Ullas uttalande anger att yngre barn 
inte själva väljer att vara ensamma, utan möjligtvis kan de föredra att vara 
ensamma under kortare stunder. Det skulle också kunna handla om att vara 
ifred. Om ett barns ensamhet bygger på misslyckade försök att få tillträde till 
andras gemenskaper eller på ett eget behov av att vara ensamt, är två helt olika 
men betydelsefulla utgångspunkter i pedagogens val av arbetssätt, för att stödja 
barnet i en pedagogisk verksamhet. När tillhörighet till praktikgemenskaper 
rubbas, kan det ha olika förklaringar och det saknas enkla lösningar för dessa 
komplexa frågor, menar pedagogerna. 
 
Barn som inte har lärt sig att tolka olika kommunikationsmönster  
I fritidspedagogernas beskrivningar framkommer föreställningar om att barn 
har olika förutsättningar för att hantera olika kvaliteter i relationer. Barn, som 
inte kan tolka omgivningens kommunikationsmönster i lekar, har svårt att få 
tillträde till andras gemenskaper. Analysen visar att pedagogerna förlägger 
problematiken antingen till hemmet, tillgång till ett gemensamt språk, sociala 
koder eller till barnet självt. Problem med att utveckla och vinna tillträde till 
olika relationer kan handla om en språkförbistringsproblematik eller kulturell 
bakgrund, som enligt pedagogerna hindrar barnen att tillgodogöra sig normer 
för hur relationer bör hanteras. 
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periferin av andra barns gemenskaper, det vill säga barnen väljer själva att vara 
ensamma. 

När fritidspedagogerna funderar över om alla barn ingår i praktik- 
gemenskaper, blir det synligt att en del barn varken ingår i allianser eller 
praktikgemenskaper. 

 
Nina: Han är egentligen ganska ensam på fritids fast det är ingenting 
som han lider av. Alltså han är glad och han trivs med det och han spelar 
mycket kulor och det kan han göra med de här pojkarna också i klassen. 
För det har jag tänkt på sista tiden, men det är liksom det här två och 
två. Då har kanske inte han någon, men det är ingenting som han, jag 
tror egentligen inte att han är riktigt medveten om det heller. Men han 
kan ju vara lite överallt, dock inte med flickor. Han leker ju inte med 
flickorna så, men han kan också sitta och lyssna på musik. Men han kan 
göra det själv och vara nöjd med det. 
(Intervju, 2012.06.20) 

 
Beskrivningen rör en pojke, som fritidspedagogerna menar är ganska ensam. 
Samtidigt framhålls att barnet inte verkar bekymrat, utan förefaller nöjt med 
sin situation. En annan tolkning är att barnet inte är medvetet om att 
ensamhet avviker från normen på fritidshemmet och betraktas som ett fel som 
bör åtgärdas. Det verkar som om barnet tar del av olika aktiviteter som pågår i 
verksamheten, men då pedagogerna blickar ut över sin barngrupp och ser att 
många ingår i mindre gemenskaper, blir det synligt för dem att barnet inte 
räknas in i någon sådan. Det finns emellertid en idé om att just det här barnet 
självt väljer att positionera sig i periferin av andras gemenskaper. 

Det tycks uppstå frågor hos fritidspedagogerna angående barn, som inte 
antar erbjudanden att delta i gemenskaper, trots att de befinner sig i en verk- 
samhet som är ämnad för att alla ska känna tillhörighet och ta del av en 
meningsfull fritid. 

 
Sofie: Han går faktiskt mycket för sig själv. Vi erbjuder ju lekar och 
aktiviteter och ibland så springer andra och letar efter honom men han 
tycker rätt mycket om att sitta för sig själv och vara lite själv och 
fundersam, väldigt rörigt därhemma. Han kan sätta sig i matsalen själv. 
Fastän det finns plats hos kompisarna sätter man sig ibland hos honom 
men han säger inget, sitter lite tyst och funderar, känns inte som han 
saknar det … Det är ju värre om ett barn är ensamt om man känner att 
man inte har någon kontakt, då kan man vara mer orolig. Men honom 
känner vi, vi vet, vi har lite koll på honom om han far illa på det sättet. 
(Intervju, 2012.06.20)  
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har man inte fått chansen att träna på att lösa det själv när det blir 
någon konflikt. Vissa har svårt för det där när man leker. 
(Gruppintervju, 2012.01.03) 

 
Om föräldrar har varit för beskyddande, kan det leda till att barn inte har fått 
möjlighet att hantera och reda ut konflikter på egen hand, enligt pedagogen 
ovan. Konsekvensen av att barn inte kan läsa av andras uttryck i leken, kan 
leda till att de hamnar i konfliker, som de inte är rustade för att lösa. Det 
framkommer även att det kan finnas andra orsaker, till exempel sjukdomar 
eller att barnen saknar uthållighet. 

Ibland kan barns problem att hantera sina relationer, enligt vissa 
pedagoger, vara temporärt och innebära att barnet senare fungerar tillsammans 
med andra.  

 
Sofie: Han går ifrån efter en stund, han orkar inte mer, han kan inte 
följa regler det är för jobbigt att leka en lek. Det här barnet har så mycket 
annat i huvudet, och så är det hemma och dittan och dattan. En annan 
vi har haft, har varit i perioder ... hon var en som bara ville hålla i 
handen. Nu leker hon med andra hela tiden. Och så vet vi också att det 
har varit kämpigt hemma en period med föräldrar.  
(Intervju, 2012.06.20) 
 

Att barn har svårt att delta i lekar kan bero på oroliga uppväxtförhållanden, 
menar pedagogen. Dock kan pedagogen se att barn kan förändras. Det som 
har varit svårt under en period kan vända till något positivt. Barn kan hitta till 
ett meningsfullt sammanhang med andra. Vad som kan vara den avgörande 
vändpunkten för barnet framgår inte i mina data. 

I föreställningen om barn, som inte har fått lära sig att tolka andras 
kommunikationsmönster i leken, förläggs problematiken ofta till barnet, men 
som ett resultat av brister i uppväxtförhållanden. Det krävs därför att fritids- 
pedagogerna behöver hålla ögonen på de här barnen, för att undvika att andra 
barn inte vill umgås och tar avstånd från dem.  

 
Anna: Man behöver ju hålla ögonen på de här barnen så att de gör så få 
misstag som möjligt för att själv vinna kamratskap. För misstag gör de, 
hamnar i för mycket, ingen vill ju vara med dem, så de gräver ju sin egen 
grav. Det vill man ju inte. Man vill ju inte att något barn ska 
misslyckas, förstås ska ingen bli slagen men de gör ju bort sig när de slår 
på någon och det blir för mycket. 
(Intervju, 2012.06.20) 

 

130 

Vid en första anblick kan barns svårigheter, att förstå vilka olika 
kommunikationsmönster som krävs i olika relationer, riktas mot en viss grupp 
av barn. Att förklara barnens svårigheter att förstå och tolka kommunikation 
är inte bara en fråga om språk: 

 
Nina: Det är ju mycket det, barn med annat ursprung som har svårt att 
tolka signaler i leken och uttryck som vissa säger. Säger man gå och ta på 
dig skorna, man kan väl inte ta på sig skorna och gå samtidigt. Nu 
tänker jag på en kille i tvåan som vi har här på fritids han är ju som ett 
oskrivet blad. Det är ju ständigt en process i att förklara och att lära 
honom saker och när de inte får det. De har ju inte det hemifrån, 
föräldrarna kan ju ofta jättedålig svenska. De kan ju inte förklara. 
Samtidigt menar Nina att det även kan gälla för svenska barn: Ja 
alltså det har ju egentligen inte med språket, det handlar ju om hur man 
visar med kroppsspråket då. Men jag tror att mycket är missförstånd eller 
det här när någon råkar springa på någon och de inte säger förlåt. Oh 
förlåt, det säger man ju själv om jag råkar slå till, oh förlåt det var inte 
meningen, det gäller svenska barn, det gäller alla. 
(Gruppintervju, 2012.01.03) 
 

Barn behöver, enligt pedagogen ovan, lära sig att tolka och förstå andras 
kommunikationsmönster i leken. En uppfattning, som illustreras i exemplet 
ovan och kommer till uttryck på flera sätt i mina data, är att en del barn saknar 
denna förmåga. Som bakgrundsorsak anges kulturella skillnader, som främst 
utgörs av en språkförbistringsproblematik, där föräldrar inte har förmåga att 
förklara hur barn bör går till väga i samvaro. Här impliceras att barnen inte är 
fostrade enligt en gängse norm, normen om ett önskvärt relationsarbete. 
Enligt pedagogerna uppstår missförstånd mellan barnen, eftersom en del barn 
inte kan behärska språket, vilket kan leda till konflikter. Dock framkommer 
från pedagogerna att svårigheter i att tolka andras kommunikationsmönster 
även kan gälla barn med majoritetsspråk och att det alltid är möjligt att 
använda kroppsspråket vid språkförbistring. Problemet tycks handla om att 
barnet inte kan koderna för att till exempel säga förlåt, när de hamnar i någon 
konflikt. 

Orsaken till att barn saknar denna kompetens förläggs till hemmet. Om 
barn inte får lära sig dessa regler hemma leder det till att de får svårt att läsa av 
och tolka olika uttryck i leken tillsammans med andra. 

 
Nina: Att man inte har fått det, hemifrån helt enkelt. Man har inte fått 
lära sig det och sedan kan det väl, det tror jag att det kommer från oss, om 
man sedan bortser från att det är någon sjukdom bakom eller så. Det kan 
också bero på, att det kanske har funnits vuxna som alltid löst och sedan 
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detta som inte vet hur man ska bete sig, är man blyg så gör man ju inte 
på det sättet. 
(Intervju, 2012.06.14)  
 

Av exemplet framkommer att pedagogerna upplever att det finns barn som 
saknar vissa förmågor i sitt relationsarbete. Barn, som inte har fått lära sig att 
tolka andras kommunikationsmönster i lek och samvaro, framstår i exemplet 
som irrationella och impulsstyrda. Barnen tycks varken reflektera eller visa 
hänsyn till andra barn. Implicit tycks bilden vara att relationer bygger på 
rationalitet och inte på spontana emotionella uttryck och makt. Mot denna 
bakgrund blir barnens strategi att söka tillträde till en gemenskap inte alltid så 
lyckosam. Här döljer sig en problematik, som i första hand placeras hos 
barnet.  Det tycks vare sig förekomma dialog eller förhandling mellan barn 
och fritidspedagog. Pedagogernas tillsägelser når inte fram till barnen, vilket 
verkar upplevas som ett problem av pedagogerna. Kontextuella villkor, som 
exempelvis barngruppsstorlek, framhålls däremot inte som en del av 
problematiken. Det framkommer också att det är barn, som har det extra svårt, 
som tillhör denna grupp. 

Sammanfattningsvis innehåller fritidspedagogernas handlingsrepertoar en 
rad olika föreställningar om barn. Sådana föreställningar har att göra med om 
hur barn bör vara och deras förutsättningar för att förhandla och delta i olika 
relationer med andra. En del av föreställningarna är genusrelaterade. Vissa 
barn, ofta flickor, tillskrivs förmåga att förhandla relationer på ett konstruktivt 
sätt medan andra barn, uppfattas sakna sådan förmåga. De relationsskickliga 
barnen ingår i relationer karaktäriserade av kvaliteter som omsorg, kreativitet 
och initiativrikedom och lyfts fram som eftersträvansvärda kvaliteter. Barn 
som ägnar sig åt digitala intressen och virtuella världar skapar oro hos 
fritidspedagogerna. Föreställningar om en ny barndom kan enligt pedagogerna 
tänkas påverka vissa kvaliteter i barns relationer. Det finns barn som befinner 
sig i periferin av andras gemenskaper vilket tolkas olika av de vuxna. Ensamhet 
kan tolkas som påtvingad eller som ett eget val och ett tecken på 
självständighet. Barn som enligt pedagogerna saknar kompetenser som krävs 
för att delta i praktikgemenskaper beskrivs som irrationella och impulsstyrda. 
Implicit uttrycks att relationer bygger på rationalitet och inte på spontana 
emotionella uttryck och makt. Å ena sidan impliceras att barnen saknar 
inneboende förmåga att ingå i konstruktiva relationer å andra sidan impliceras 
att barnen inte är fostrade enligt normen om ett önskvärt relationsarbete. 

Kvaliteter i relationer som framträder i denna analys är omsorg och ömse- 
sidig kommunikation som karaktäriseras av: perspektivtagande, lekskicklighet 
och initiativrikedom men också av närhet och tillit. Andra kvaliteter som 
uppmuntras är knutna till rationalitet och förnuft, med efterstänksamhet och 
självständighet som viktiga delar. 
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Det förefaller krävas en ständig tillsyn från pedagoger, för att minimera 
konsekvenserna av barnens misstag. Misstag leder till att de inte får kamrater 
och att barnen skapar ett avstånd till andra. Att inte kunna tolka andras 
kommunikationsmönster, kan leda till ett utanförskap. Samtidigt finns en 
önskan från fritidspedagogernas sida, att det inte ska drabba några barn. 
Pedagogerna funderar ofta över, vad det är som ligger bakom de här barnens 
handlande. 

Barn söker kontakt med andra barn på olika sätt. Ibland upplever fritids- 
pedagogerna att barnens väg till att ta kontakt kan bli så intensiv att i stället 
för att närma sig andra barn skapas gränser mellan barnen. 

  
Anna: Ibland är barnet så rädd att hamna utanför och jobbar så 
intensivt, så nära de andra kompisarna så att det blir enerverande för 
dem att ha en runt omkring sig. Man är så rädd att tappa några få 
kompisar så man äter upp dem. Det är förstås bakgrund och relationer och 
vilken förskola man har gått på och om man har gått på någon förskola, 
om de är vana att vara i grupp, så det är ju bakgrund förstås. 
(Intervju, 2012.06.20) 

 
Barns rädsla för att hamna utanför, enligt ovanstående citat, kan föra med sig 
en desperation, som utestänger dem från andra. Barnen förefaller medvetna 
om att det skapas ett avstånd genom gränser till andra och av den anledningen 
verkar barnet försöka komma nära sina kamrater, men då alltför ihärdigt. Det 
tycks finnas en idé hos de vuxna om att det rör sig om bristande kunskap om 
relationer, det vill säga att en del barn skulle ha djupare förståelse än andra 
barn för vad som krävs för att utveckla och bevara kvalitativt goda relationer. 
En ytterligare idé, som har angetts tidigare, är att en del barn har sådana 
förmågor naturligt och andra inte.  

I mina data framkommer att de här barnen oftast är pojkar, som beskrivs 
som rörliga och tar plats i verksamheten. Det kan också handla om barn i 
behov av särskilt stöd. 

 
Ulla: De här grabbarna, de kan ju bara storma rätt in och i vilket 
sammanhang som helst oavsett om det är lek eller en samling eller vad det 
är utan att bara tänka sig för, gärna smälla till också. Vi får säga till dem 
hela tiden, tänk dig för vad du gör nu när du rusar in till de som sitter 
här och leker och bara slänger dig framåt och säger att du ska vara kung 
här … Men att de här som vi nu pratar om som inte kan det, de har ju 
alla någonting som egentligen bör utredas, sedan har ju inte alla kommit 
så långt, att det har gått så långt, men många av dem är ju på G för  
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en pedagogisk praktik, kan det få olika konsekvenser i arbetet. Oftast får tal 
om relationer i utbildningspraktiker och via policydokument en normativ 
betydelse, där uttryck som god, harmonisk och social används som be- 
skrivningar. Wenger (1998) framhåller att praktikgemenskaper utgörs av en 
blandning av olika relationer, som kan innehålla konflikter, hierarkier och 
allianser, likaväl som harmoni och samförstånd. I denna studie diskuterar 
pedagogerna vissa av barnens relationer som problematiska, improduktiva och 
som omfattar exempelvis oenighet eller inslag, som verkar främmande för de 
vuxna. Vid dessa tillfällen lyfts sällan betydelsen av att erfara olika relationer 
som en central del i barns utveckling och lärande, vilka är nödvändiga för att 
kunna skapa allsidiga kontakter mellan barn (SFS 2010:800). Ideala idéer om 
att endast verka för goda och harmoniska relationer tycks skymma sikten för 
andra innebörder av barns relationsarbete. I brist på dessa diskussioner 
problematiseras inte arbetet med vikten av att hantera olika relationer. 

Begreppen tillhörighet och deltagande synliggör att fritidspedagogerna har 
en intention att skapa förutsättningar, för att barn ska kunna mötas i 
meningsfulla sammanhang och utveckla olika relationer genom att organisera 
miljöer och aktiviteter. Att skapa villkor för tillhörighet och deltagande i 
praktikgemenskaper kan då gynna både nuvarande och framtida relationer. 
Fritidspedagogerna förefaller ha en intention att organisera mindre rum både i 
syfte att stödja barns relationsarbete och i att undvika kaos. Det är dock inte 
alltid som denna avsikt kan stödja vare sig barns nuvarande eller framtida 
relationer, visar studien. Oavsett rummets utformning skapas olika praktik- 
gemenskaper av barn i ett institutionellt sammanhang som på ett fritidshem. 
Hur grupperingar av barn uppstår ligger ofta utanför pedagogernas vetskap. 

I arbetet med barns relationer framkommer det att pedagoger förhåller sig 
till olika gränser för tillhörigheter, för att använda Wengers begrepp (1998). 
Dessa gränser kan bestå av institutionella villkor, som skapar gränser för 
tillhörigheter mellan barn. Rummet omfattar både en relationell och en 
rumslig gräns, som villkorar barnens inbördes relationer. Detta kan minska 
handlingsutrymmet för att möjliggöra nya möten mellan barn. Intentionen är 
tydlig. Det gäller att skapa möten för samtliga barn och stödja relationer av 
tillhörighet och vi-känsla. Att verka för dessa relationer bygger delvis på 
pedagogens deltagande och engagemang. Att känna tillhörighet är centralt i 
praktikgemenskaper, enligt Wenger (1998). Graden av att höra till kan dock 
variera och är en aspekt, som fritidspedagogerna i studien måste förhålla sig 
till. Pedagogerna använder olika delar av handlingsrepertoaren i förhållande 
till olika barn. En del barn behöver mer hjälp och stöd än andra barn i att få 
känna tillhörighet på lika villkor. Målet är dock att barnen själva ska hitta 
kamrater och uppleva tillhörighet i den verksamhet som erbjuds. Fritids- 
pedagogerna kan ses som mäklare, som styr eller slussar barn över gränser till 
gemenskaper, som sluter sig samman och är upptagna av eget engagemang. 
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Kapitel 9 Handlingsrepertoar en sammanfattande 
analys och kommentar 
Studiens överordnade syfte är att bidra med kunskap om fritidspedagogers 
arbete med barns relationer, med fokus på den kollektiva handlingsrepertoar 
som kommer till uttryck i två arbetslag. I de tre resultatkapitel som ovan 
presenterats har fokus riktats mot beskrivningar av innehåll i 
fritidspedagogernas handlingsrepertoar, hur de beskriver barnens praktik- 
gemenskaper och allianser och hur de ser på barnens relationsarbete. I detta 
kapitel gör jag en sammanfattande analys utifrån de teoretiska begrepp som 
presenterades i kapitel 4 och 5, nämligen handlingsrepertoar, kvaliteter, 
tillhörighet och deltagande, gränser, mäklare, deltagande och icke- deltagande, 
centralt, perifert och marginellt deltagande, praktikgemenskap, allianser samt 
föreställningar. Analysdelen omfattar tre avsnitt som följer de tre resultat- 
kapitlen i kronologisk följd: Fritidspedagogers arbete med barns relationer, 
Praktikgemenskaper och allianser och Fritidspedagogers föreställningar om barns 
relationsarbete. Sammantaget ger de en bild av fritidspedagogers handlings- 
repertoar. 

Fritidspedagogers arbete med barns relationer 
Handlingsrepertoar används, som tidigare nämnts, som ett samlingsbegrepp 
för fritidspedagogers idéer, förväntningar och förhållningssätt till barn och 
barns relationsarbete. I fritidspedagogernas handlingsrepertoar finns en 
intention att arbeta för att underlätta för barn att kunna mötas. Pedagogernas 
arbetssätt koncentreras till att växla mellan att organisera för och vara delaktiga 
i barns aktiviteter och att övervaka och kontrollera regler för relationernas 
gränser. Ibland övergår då arbetet till att bevaka och kontrollera istället för att 
interagera med barnen. Dock försöker fritidspedagogerna att ta hänsyn till 
barnens initiativ och tillgodose deras önskemål. Ibland måste pedagogerna 
hitta omedelbara lösningar, som inte hinner förankras och begreppsliggöras i 
arbetslaget. 

Samtidigt finns en gemensam och underförstådd utgångspunkt i 
pedagogernas arbete med barns relationer: en intention om att verka för goda 
och harmoniska relationer. Samförståndstanken dominerar här, liksom 
harmoni, växande och hållbarhet. Eftersträvansvärda kvaliteter bygger på 
konsensus, tolerans, ansvarighet och anpassning. Goda relationer antas vila på 
respekt, de ska vara fria från konflikter, bygga på ansvar och självständighet 
men också anpassning till regler. Närhet är en uppskattad kvalitet samtidigt 
som öppenhet för andra också är det.  

Aspekter som konflikt, disharmoni och regelbrott blir då motsatser, som 
inte betraktas som positiva eller utvecklande kvaliteter i relationer. Om dessa 
tankar begreppsliggörs i arbetslagets handlingsrepertoar eller ligger outtalade i 
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en pedagogisk praktik, kan det få olika konsekvenser i arbetet. Oftast får tal 
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pedagogerna vissa av barnens relationer som problematiska, improduktiva och 
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variera och är en aspekt, som fritidspedagogerna i studien måste förhålla sig 
till. Pedagogerna använder olika delar av handlingsrepertoaren i förhållande 
till olika barn. En del barn behöver mer hjälp och stöd än andra barn i att få 
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respekt, de ska vara fria från konflikter, bygga på ansvar och självständighet 
men också anpassning till regler. Närhet är en uppskattad kvalitet samtidigt 
som öppenhet för andra också är det.  

Aspekter som konflikt, disharmoni och regelbrott blir då motsatser, som 
inte betraktas som positiva eller utvecklande kvaliteter i relationer. Om dessa 
tankar begreppsliggörs i arbetslagets handlingsrepertoar eller ligger outtalade i 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   141 2014-10-06   10:58



137 

gemenskaper, lämnar flera obesvarade frågor och lösa antaganden om barnens 
olika relationer. Fritidspedagogernas närmande till barnen bidrar dock inte 
alltid till ett ömsesidigt engagemang. Istället skyddar barnen sina 
praktikgemenskaper och sin egen tillhörighet gentemot pedagogernas insyn. Å 
ena sidan är det inte självklart att barnen vill ge andra tillträde till sin 
praktikgemenskap, oavsett om det är barn eller pedagoger, utan istället värnar 
de om rätten till eget interaktionsutrymme. Å andra sidan utövar pedagogen 
en form av kontroll i en strävan efter att ha en överblick över barnen. 

När pedagoger möts med tystnad eller undvikande, kan de avstå från vidare 
försök att få en inblick i det barnen gör. Pedagogerna är medvetna om att barn 
inte alltid vill släppa in dem i sina gemenskaper, vilket är en anledning till att 
de inte alltid är insatta i det som pågår. I fritidspedagogernas handlings- 
repertoar uttrycks en kombination av engagemang i och anpassning till barns 
praktikgemenskaper. 

När pedagogerna berättar att de lyckas skapa ömsesidiga möten, handlar 
det oftast om möten med barn som benämns som vuxensökande, vilka verkar 
anförtro sig mer till dem än andra barn. Vid dessa möten berättar barn om sina 
relationer. 

Fritidspedagogerna framhåller fritidshemmet som en lämplig plats för att 
träna relationer. I ett socialt lärandesystem är tillhörighet en viktig förut- 
sättning, för att lärandet ska bli det avsedda (Wenger, 1998). Pedagogerna 
menar att frågan om tillhörighet skapar problem för en del av barnen. Då barn 
har svårt att tolka andra barns olika kommunikationsmönster uppstår ett 
utanförskap, vilket kan leda till att kamraterna inte efterfrågar dem. Fritids- 
pedagogerna menar att de tränar de barn som positioneras och positionerar sig 
själva i periferin av praktikgemenskaper. Lärande är inte en separat aktivitet, 
utan något som ständigt pågår genom praktisk handling, även om det finns 
situationer när lärande är mer intensivt (Wenger, 1998). I det empiriska 
materialet förekommer inte bara begreppet träna relationer utan även att 
undervisa om relationer. Att benämna arbetet med barns relationer för 
undervisning, kan ge en bild av relationer som ett ämnesinnehåll, som 
undervisas av någon mer kompetent person inom området. Undervisning där 
målet är att nå relationskompetens lyfts fram som något värdefullt och ger 
enligt fritidspedagogerna barn större möjligheter att klara av sitt relations-
arbete och delta i olika relationer. Det kan vara ett exempel på att se arbetet 
med relationer som fostran, som är en del av både skolans och fritidshemmets 
uppgift. Kunskap om eller att arbeta med barns erfarenheter av olika sorters 
relationer är då ett gemensamt ansvar.  

Samtidigt liknar arbetet med barns relationer mer ett ständigt pågående 
lärande, som kan betraktas som situerat och kan kopplas till uppdraget att 
arbeta med barns utveckling och lärande samt att verka för barns socialisation 
på fritidshemmet (Skollagen 2010:800). 
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Som mäklare arbetar fritidspedagogerna också i verksamhetsplaneringen med 
att skapa villkor för barns tillträde till praktikgemenskaper. De verkar även för 
gemensamma referensramar, som kan leda till gemenskap och öppna upp för 
gränser. 

Enligt fritidspedagogerna framträder en stark vilja bland barnen att leka 
med varandra utanför fritidshemmet. Pedagogerna möter barns gränsarbete 
genom att skapa regler, som både gynnar och missgynnar barnens möjligheter 
att leka med en kamrat efter en avslutad dag på fritidshemmet. En 
utgångspunkt i pedagogernas handlingsrepertoar är att understödja barns 
relationer, för att de ska klara sig på egen hand senare i livet. Det kan även ses 
som ett mål i fritidshemmets verksamhet. Ett annat förhållningssätt är att 
överlåta till föräldrar och barn att arrangera för lek utanför fritidshemmet, då 
denna lek inte omfattas av institutionens ansvar och betraktas som en privat 
zon. Fritidspedagogerna är medvetna om att inte samtliga barn erbjuds samma 
möjlighet och anser att frågan tillhör hemmet. 

Tanken om allas rätt att tillhöra och delta i praktikgemenskaper finns 
implicit i verksamheten och bland fritidspedagogerna finns en stark idé om att 
komma nära barn. Här betonas ett individuellt arbete som förebyggande och 
sonderande. Det handlar om att bygga tillit och skapa förtroende. 

I de möten som uppstår mellan pedagog och barn hänvisar pedagoger till 
olika arbetssätt, som underlättar för dem att få en inblick i barns 
relationsarbete och som bygger på ömsesidig respekt. Bygga förtroende är en 
del av fritidspedagogens handlingsrepertoar och handlar enligt fritids- 
pedagogerna om tillgänglighet, lyssna, skapa dialog, berömma och hålla löften. 
Dessa arbetssätt förutsätter närvaro. Fritidspedagogens arbete kan innebära att 
se och via kroppsspråket, läsa av små signaler som skiljer sig ifrån hur ett barn 
brukar vara och därefter avgörs vilket förhållningssätt som är lämpligt. Här 
kan uppstå olika utmaningar: Om pedagoger då befinner sig i periferin av 
barns praktikgemenskaper, minskar möjligheterna att komma närma barn. 
Studien visar också att pedagogerna inte är helt eniga om huruvida de har 
lyckats att bygga förtroende, så att barnen berättar om sina relationer för de 
vuxna. En del pedagoger menar att barnen inte berättar alls om sina relationer, 
då konflikter uppstår. Det tycks emellertid inte som om de vuxna ser sådana 
konflikter som tillfällen där de arbetar med barns olika relationer. Samtidigt 
uttrycker flera pedagoger att barnen berättar, då de verkligen har behov av det. 

Enligt Wenger (1998) innehåller relationer inom och till praktik- 
gemenskaper variationer av deltagande och icke-deltagande, som framträder 
genom positioneringar, som med Wengers terminologi kan vara centrala, 
perifera eller marginaliserade. Pedagoger kan inte vara en del av barns 
praktikgemenskaper på samma premisser som barnen, men en inblick i 
barnens gemenskaper kan leda till ökad kunskap om barnens olika villkor för 
att delta i inbördes relationer. Att befinna sig i periferin av barnens praktik- 
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gemenskaper, lämnar flera obesvarade frågor och lösa antaganden om barnens 
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undervisa om relationer. Att benämna arbetet med barns relationer för 
undervisning, kan ge en bild av relationer som ett ämnesinnehåll, som 
undervisas av någon mer kompetent person inom området. Undervisning där 
målet är att nå relationskompetens lyfts fram som något värdefullt och ger 
enligt fritidspedagogerna barn större möjligheter att klara av sitt relations-
arbete och delta i olika relationer. Det kan vara ett exempel på att se arbetet 
med relationer som fostran, som är en del av både skolans och fritidshemmets 
uppgift. Kunskap om eller att arbeta med barns erfarenheter av olika sorters 
relationer är då ett gemensamt ansvar.  

Samtidigt liknar arbetet med barns relationer mer ett ständigt pågående 
lärande, som kan betraktas som situerat och kan kopplas till uppdraget att 
arbeta med barns utveckling och lärande samt att verka för barns socialisation 
på fritidshemmet (Skollagen 2010:800). 
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barns praktikgemenskaper, minskar möjligheterna att komma närma barn. 
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lyckats att bygga förtroende, så att barnen berättar om sina relationer för de 
vuxna. En del pedagoger menar att barnen inte berättar alls om sina relationer, 
då konflikter uppstår. Det tycks emellertid inte som om de vuxna ser sådana 
konflikter som tillfällen där de arbetar med barns olika relationer. Samtidigt 
uttrycker flera pedagoger att barnen berättar, då de verkligen har behov av det. 

Enligt Wenger (1998) innehåller relationer inom och till praktik- 
gemenskaper variationer av deltagande och icke-deltagande, som framträder 
genom positioneringar, som med Wengers terminologi kan vara centrala, 
perifera eller marginaliserade. Pedagoger kan inte vara en del av barns 
praktikgemenskaper på samma premisser som barnen, men en inblick i 
barnens gemenskaper kan leda till ökad kunskap om barnens olika villkor för 
att delta i inbördes relationer. Att befinna sig i periferin av barnens praktik- 
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flickor, som ofta är sysselsatta i familjelekar med omsorg som ett huvudsakligt 
innehåll. Det förekommer också beskrivningar, som framhåller att flickors 
inbördes relationer byggs upp som långvariga och intima allianser, som kan 
orsaka att andra barn hålls utanför. Praktikgemenskaper, som skildrar pojkar, 
relateras ofta till ett särskilt intresse för berättarlekar, rollspel, action och 
konstruktionslekar. De sammanhang som många av barnen rör sig inom, 
enligt fritidspedagogerna, är som redan antytts, oftast inom lokala 
gemenskaper byggda kring maskulinitet och feminitet i barnens delade 
repertoarer. När barn överskrider dessa lokala gemenskaper, är det i fritids- 
pedagogers beskrivningar framförallt pojkar som tar plats i en gemenskap, som 
pekas ut som feminin. Pojkar intar då en underordnad position i förhållande 
till flickor. Flickor tar hand om och ger pojkar tillträde till sina lekar, då de 
inte längre ges tillträde till den lokala gemenskapen av maskulinitet. Då pojkar 
praktiserar det som kan relateras till förväntningar på att vara som flicka, 
väcker det andra känslor hos pedagogerna än om flickor praktiserar det som 
relateras till förväntningar på att vara som pojke. I pedagogernas handlings- 
repertoar framkommer inga särskilda arbetssätt, för att utmana barnens 
föreställningar om hur kön konstrueras. Snarare uttrycker pedagogerna att de 
tar de genusrelaterade föreställningarna om pojkars och flickors olika 
relationer, som en del av den rådande ordningen, för givet. 

I min licentiatavhandling studerades praktikgemenskaper via barnen själva 
(Dahl, 2011). I denna studie däremot är fritidspedagogerna de som studeras, 
genom deras arbete med barns olika relationer. Trots denna skillnad menar jag 
att liknande praktikgemenskaper och allianser, som fritidspedagogerna 
identifierar, kan återfinnas i den tidigare studien (Dahl, 2011). Det som 
särskilt framträder är beskrivningar av starka flickor, som skapar eget 
lekutrymme utan insyn från pedagoger. Tillika förekommer även praktik- 
gemenskaper, som upptas av ett gemensamt engagemang runt ett intresse som 
ibland leder till pedagogers avvaktande förhållningssätt. 

I det empiriska materialet framkommer att en del barn behöver stöd av 
pedagoger för att överträda gränser till praktikgemenskaper. Utifrån fritids- 
pedagogernas berättelser verkar det mer brukligt att styra barn över gränser till 
praktikgemenskaper än till intimare allianser. Pedagogerna framhåller då att 
om mindre gemenskaper fungerar, finns det ingen anledning att bryta dem. 
Varaktig vänskap är värdefull och bör stödjas. När fritidspedagogerna försöker 
stödja barn som positionerar sig i periferin av andras praktikgemenskaper, 
agerar de vuxna mäklare och möjliggör möten genom att hjälpa barn till 
gränsövergångar. De vuxna beskriver detta arbete som att slussa eller sy in barn 
i gemenskaper. Fritidspedagogerna betonar att trots att barnen, som är en del 

                                                                                                                               
de ”tystaste” kategorierna i omvärlden. Föreställningar om maskulinitet och feminitet är så självklara 
för oss att vi inte ser dem. 
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Studien visar att relationer ofta är oförutsägbara, skiftande och svåra att 
placera in i en särskild arbetsmodell eller i ett specifikt ämne. Ett problem 
tycks vara att talet om barns relationer lutar mer mot en psykologisk 
förklaringsmodell beträffande barns utveckling än mot en relationell eller 
pedagogisk. I pedagogernas beskrivningar av de här situationerna framträder 
barnet och barnets egenskaper och förmågor. Fokus riktas mot vad barnet är 
istället för vem barnet är (von Wright, 2000), vilket tyder på att individen 
fokuseras och inte miljön eller gruppen. 

Studien visar på en avsaknad av en gemensam diskussion av innehållsliga 
aspekter i ett arbete med barns olika relationer. Det förefaller saknas ett 
professionellt språk för att verbalisera kunskap om barns relationer på ett 
djupare plan, där det gäller att beskriva, analysera och utveckla kunskap inom 
området. 

Praktikgemenskaper och allianser 
I fritidspedagogernas arbete med barns relationer identifierar de olika slags 
gemenskaper. Variationen går från stora öppna gemenskaper till mindre och 
intimare allianser mellan till exempel två barn. Enligt Wenger (1998) är en 
praktikgemenskap en varaktig och sammahållen gemenskap, vilket även är 
denna studies utgångspunkt. Allianser kan uppstå runt ett gemensamt intresse 
och beskrivs ofta som en inre kärna av barn, där processer av inkludering och 
exkludering kan förekomma. I pedagogernas beskrivningar av dessa praktik- 
gemenskaper och allianser tar de hjälp av olika metaforer. Dessa metaforer blir 
ett bildligt sätt att beskriva det som är specifikt för de barn och för det innehåll 
i gemenskaperna som berörs. De kvaliteter i relationer som identifierats i de 
vuxnas beskrivningar av barns praktikgemenskaper och allianser är: 
tillhörighet, självständighet, styrka och intimitet. Tillhörighet eller likhet 
ligger till grund för praktikgemenskaper och allianser. Analysen visar 
emellertid att gemenskapen inte bör vara för stark, för självständig eller för 
intim. Sådana kvaliteter kan då utmana de eftersträvansvärda relationerna. 
Kvaliter som förnuftighet och förmåga att resonera samt kreativitet värderas 
också högt av fritidspedagogerna. Sådana kvaliteter kan skapa en balans i 
förhållande till de förstnämnda kvaliteterna (självständighet, styrka och 
intimitet), vilket kan tänkas säkra relationers hållbarhet. 

Bland de praktikgemenskaper som fritidspedagogerna identifierar fram- 
kommer att dessa ofta tycks vara skapade runt intressen, som verkar attrahera 
antingen pojkar eller flickor. Det kan kopplas till den delade repertoaren, som 
är en dimension i praktikgemenskapen och betydelsefull för hur genus 
konstrueras (Paechter, 2007) 11. I fritidspedagogernas beskrivningar framträder 
                                                        
11 Paechter skriver om att föreställningar om maskulinitet och femininitet är en viktig del i barns liv 
och det är genom dessa de kan förstå sig själva som pojkar eller flickor. Tidigt i livet lär sig barn dessa 
kategoriseringsprinciper, vilka kan vara mer eller mindre stereotypa. Dock menar Paecheter att dessa är 
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flickor, som ofta är sysselsatta i familjelekar med omsorg som ett huvudsakligt 
innehåll. Det förekommer också beskrivningar, som framhåller att flickors 
inbördes relationer byggs upp som långvariga och intima allianser, som kan 
orsaka att andra barn hålls utanför. Praktikgemenskaper, som skildrar pojkar, 
relateras ofta till ett särskilt intresse för berättarlekar, rollspel, action och 
konstruktionslekar. De sammanhang som många av barnen rör sig inom, 
enligt fritidspedagogerna, är som redan antytts, oftast inom lokala 
gemenskaper byggda kring maskulinitet och feminitet i barnens delade 
repertoarer. När barn överskrider dessa lokala gemenskaper, är det i fritids- 
pedagogers beskrivningar framförallt pojkar som tar plats i en gemenskap, som 
pekas ut som feminin. Pojkar intar då en underordnad position i förhållande 
till flickor. Flickor tar hand om och ger pojkar tillträde till sina lekar, då de 
inte längre ges tillträde till den lokala gemenskapen av maskulinitet. Då pojkar 
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väcker det andra känslor hos pedagogerna än om flickor praktiserar det som 
relateras till förväntningar på att vara som pojke. I pedagogernas handlings- 
repertoar framkommer inga särskilda arbetssätt, för att utmana barnens 
föreställningar om hur kön konstrueras. Snarare uttrycker pedagogerna att de 
tar de genusrelaterade föreställningarna om pojkars och flickors olika 
relationer, som en del av den rådande ordningen, för givet. 

I min licentiatavhandling studerades praktikgemenskaper via barnen själva 
(Dahl, 2011). I denna studie däremot är fritidspedagogerna de som studeras, 
genom deras arbete med barns olika relationer. Trots denna skillnad menar jag 
att liknande praktikgemenskaper och allianser, som fritidspedagogerna 
identifierar, kan återfinnas i den tidigare studien (Dahl, 2011). Det som 
särskilt framträder är beskrivningar av starka flickor, som skapar eget 
lekutrymme utan insyn från pedagoger. Tillika förekommer även praktik- 
gemenskaper, som upptas av ett gemensamt engagemang runt ett intresse som 
ibland leder till pedagogers avvaktande förhållningssätt. 

I det empiriska materialet framkommer att en del barn behöver stöd av 
pedagoger för att överträda gränser till praktikgemenskaper. Utifrån fritids- 
pedagogernas berättelser verkar det mer brukligt att styra barn över gränser till 
praktikgemenskaper än till intimare allianser. Pedagogerna framhåller då att 
om mindre gemenskaper fungerar, finns det ingen anledning att bryta dem. 
Varaktig vänskap är värdefull och bör stödjas. När fritidspedagogerna försöker 
stödja barn som positionerar sig i periferin av andras praktikgemenskaper, 
agerar de vuxna mäklare och möjliggör möten genom att hjälpa barn till 
gränsövergångar. De vuxna beskriver detta arbete som att slussa eller sy in barn 
i gemenskaper. Fritidspedagogerna betonar att trots att barnen, som är en del 
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Studien visar att relationer ofta är oförutsägbara, skiftande och svåra att 
placera in i en särskild arbetsmodell eller i ett specifikt ämne. Ett problem 
tycks vara att talet om barns relationer lutar mer mot en psykologisk 
förklaringsmodell beträffande barns utveckling än mot en relationell eller 
pedagogisk. I pedagogernas beskrivningar av de här situationerna framträder 
barnet och barnets egenskaper och förmågor. Fokus riktas mot vad barnet är 
istället för vem barnet är (von Wright, 2000), vilket tyder på att individen 
fokuseras och inte miljön eller gruppen. 

Studien visar på en avsaknad av en gemensam diskussion av innehållsliga 
aspekter i ett arbete med barns olika relationer. Det förefaller saknas ett 
professionellt språk för att verbalisera kunskap om barns relationer på ett 
djupare plan, där det gäller att beskriva, analysera och utveckla kunskap inom 
området. 

Praktikgemenskaper och allianser 
I fritidspedagogernas arbete med barns relationer identifierar de olika slags 
gemenskaper. Variationen går från stora öppna gemenskaper till mindre och 
intimare allianser mellan till exempel två barn. Enligt Wenger (1998) är en 
praktikgemenskap en varaktig och sammahållen gemenskap, vilket även är 
denna studies utgångspunkt. Allianser kan uppstå runt ett gemensamt intresse 
och beskrivs ofta som en inre kärna av barn, där processer av inkludering och 
exkludering kan förekomma. I pedagogernas beskrivningar av dessa praktik- 
gemenskaper och allianser tar de hjälp av olika metaforer. Dessa metaforer blir 
ett bildligt sätt att beskriva det som är specifikt för de barn och för det innehåll 
i gemenskaperna som berörs. De kvaliteter i relationer som identifierats i de 
vuxnas beskrivningar av barns praktikgemenskaper och allianser är: 
tillhörighet, självständighet, styrka och intimitet. Tillhörighet eller likhet 
ligger till grund för praktikgemenskaper och allianser. Analysen visar 
emellertid att gemenskapen inte bör vara för stark, för självständig eller för 
intim. Sådana kvaliteter kan då utmana de eftersträvansvärda relationerna. 
Kvaliter som förnuftighet och förmåga att resonera samt kreativitet värderas 
också högt av fritidspedagogerna. Sådana kvaliteter kan skapa en balans i 
förhållande till de förstnämnda kvaliteterna (självständighet, styrka och 
intimitet), vilket kan tänkas säkra relationers hållbarhet. 

Bland de praktikgemenskaper som fritidspedagogerna identifierar fram- 
kommer att dessa ofta tycks vara skapade runt intressen, som verkar attrahera 
antingen pojkar eller flickor. Det kan kopplas till den delade repertoaren, som 
är en dimension i praktikgemenskapen och betydelsefull för hur genus 
konstrueras (Paechter, 2007) 11. I fritidspedagogernas beskrivningar framträder 
                                                        
11 Paechter skriver om att föreställningar om maskulinitet och femininitet är en viktig del i barns liv 
och det är genom dessa de kan förstå sig själva som pojkar eller flickor. Tidigt i livet lär sig barn dessa 
kategoriseringsprinciper, vilka kan vara mer eller mindre stereotypa. Dock menar Paecheter att dessa är 
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ett normativt tänkande avseende vilka kompetenser som krävs av barnen, för 
att få tillträde till och upprätthålla önskvärda relationer. Sådana föreställningar 
kommer till uttryck i fritidspedagogernas tal om barns olika relationer. I 
fritidspedagogernas beskrivningar framställs en del barn som relationsskickliga 
med en förmåga att visa omsorg om den andre. Kompetensen relations- 
skicklighet kan exemplifiera Wengers (1998) antagande om ansvar och 
engagemang som kvaliteter i relationer. Andra kvaliteter i relationer som ut- 
mejslats i analysen av fritidspedagogernas föreställningar om barns relations- 
arbete är omsorg och ömsesidig kommunikation. Sådan kommunikation 
karaktäriseras av perspektivtagande, lekskicklighet, kreativitet och initiativ- 
rikedom men också av tolerans, öppenhet, närhet och tillit. Dessa kvaliteter är 
genuskodade och relateras ofta till flickor. Övriga kvaliteter som uppmuntras 
av de vuxna är knutna till rationalitet och förnuft, med reflexivitet och 
självständighet som viktiga delar. Enligt pedagogerna tar barnen ansvar för 
relationer genom att inkludera vissa barn i sin gemenskap och de strävar efter 
ett gemensamt engagemang i en aktivitet. Önskvärda förmågor, som lyfts fram 
av pedagoger i ett relationsarbete, är initiativförmåga, ledaregenskaper, social 
kompetens och lekskicklighet. Med dessa förmågor kan barnen agera mäklare 
på samma sätt som pedagogerna. Som mäklare bidrar barnen till gräns- 
övergångar mellan olika praktikgemenskaper, genom att se till att många barn 
möts och aktiveras på fritidshemmet. Mäklare skapar möjligheter för andra 
barn att ta plats i en praktikgemenskap. Särskilt flickor lyfts fram i dessa 
beskrivningar. Flickor antas bidra till kvaliteter i relationer såsom ansvar och 
engagemang, även om det också förekommer berättelser om pojkar som agerar 
på liknande sätt. 

I föreställningar som bygger på relationsskickliga barn positionerar sig 
pedagoger i en perifer bana och agerar mer som icke-deltagande än deltagande i 
dessa barns praktikgemenskaper. Pedagogerna tycks mena att de relations- 
skickliga barnen kan klara sig på egen hand. Det verkar finnas en tillit till att 
relationsskickliga barn inte behöver lika mycket stöd i att utveckla relationer av 
en kvalitativt önskvärd karaktär. Det handlar även om en prioritering av var 
pedagogen behövs mest i förhållande till barns relationsarbete. 

I analysen framträder även olika föreställningar om barn. Å ena sidan antas 
barn ha en inneboende naturlig förmåga att ingå i relationer med andra. Å 
andra sidan uttrycks en föreställning om att barn utvecklar sådana 
kompetenser i möten med andra. Pedagogerna menar att vissa barn saknar de 
kompetenser som behövs, för att ingå i produktiva relationer och följaktligen 
har svårt i sitt relationsarbete. Dessa barn reglerar sig inte själva på ett önskvärt 
sätt utifrån en norm, som bygger på förväntningar om att relationer bör vara av 
konsensus och goda. Relationer vars kvaliteter avviker från denna norm 
betraktas som problematiska. Trondman (2009) skriver om egenansvars- 
ideologin som en väg att lägga över ansvaret på individen. I fritids- 
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av en praktikgemenskap, aldrig nekar till att ta med ett barn som pedagogen 
föreslår, litar de vuxna inte helt och fullt på barnen. Fritidspedagogerna vill 
kontrollera att barnets övergångar leder till deltagande och att barnet får delta 
på ett riktigt sätt12, som pedagogerna uttrycker det. Dock saknas det ofta tid att 
följa upp hur deltagandet utfaller för barnen. I handlingsrepertoaren fram- 
kommer också att fritidspedagogerna begränsar barns övergångar, genom att 
ibland avleda barn från att begära tillträde till andras gemenskaper. Istället 
sysselsätter sig pedagogerna själva med barnet ifråga. Det kan exemplifiera hur 
pedagoger undviker att utmana situationer, som de bedömer skulle medföra 
improduktiva relationer för barnet. 

En outtalad gräns mellan barn rör även de barn som positionerar sig i 
periferin av gemenskaper. Pedagogerna berättar att en orsak till barns 
positionering i periferin, kan vara att de helt enkelt inte vill delta på grund av 
andra intressen. Det kan också handla om att barnen saknar den kompetens 
som krävs för att medverka. Uttalandet kan både tolkas som att det inte går att 
ta för givet vad som bidrar till att inte alla barn väljer varandra och som en 
acceptans för att dessa gränser alltid uppstår. I ett arbete med barns relationer 
är det oundvikligt att gränser uppstår. Fritidspedagogerna identifierar gränser 
som orsakas av ålder, kön, likhet, intresse, kompetens och position. Däremot 
saknas i pedagogernas handlingsrepertoar uttalade arbetsformer för hur dessa 
gränser kan eller ska utmanas. 

Jag har tidigare nämnt att det även upprättas gränser mellan pedagogerna 
och barnens praktikgemenskaper. En sådan gräns uppstår, när barnen vill 
skydda sina egna aktiviteter från pedagogers insyn. Fritidspedagogerna 
positionerar sig ofta i periferin och intar ett observerande och avvaktande 
förhållningssätt, om barnens aktiviteter inte bedöms gå överstyr. En viktig 
fråga för pedagogerna är hur de kan identifiera de villkor som omgärdar olika 
praktikgemenskaper och allianser och vad dessa innebär för barns 
relationsarbete. Dessa frågor kan ställas i relation till en ny relations- 
grammatik, som Trondman (u.å. opublicerat manus) menar utgörs av osynliga 
regler, som vuxna följer då de relaterar till barn. Även om vi talar om 
relationer, som präglas av närhet snarare än avstånd och åtskillnad mellan 
vuxen och barn, intar pedagogerna många gånger en avvaktande hållning till 
barns praktikgemenskaper. Denna studie visar att pedagoger är osäkra på hur 
de ska möta barn och istället för att handla blir förhållningssättet avvaktande. 

Fritidspedagogers föreställningar om barns relationsarbete 
I fritidspedagogernas handlingsrepertoar framträder olika föreställningar, som 
kan ses som rådande normer för hur ett barns relationsarbete bör vara samt vad 
som betraktas som en kvalitativt god relation. Dessa föreställningar bygger på 

                                                        
12 Mona: 2012.02.22. 
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ett normativt tänkande avseende vilka kompetenser som krävs av barnen, för 
att få tillträde till och upprätthålla önskvärda relationer. Sådana föreställningar 
kommer till uttryck i fritidspedagogernas tal om barns olika relationer. I 
fritidspedagogernas beskrivningar framställs en del barn som relationsskickliga 
med en förmåga att visa omsorg om den andre. Kompetensen relations- 
skicklighet kan exemplifiera Wengers (1998) antagande om ansvar och 
engagemang som kvaliteter i relationer. Andra kvaliteter i relationer som ut- 
mejslats i analysen av fritidspedagogernas föreställningar om barns relations- 
arbete är omsorg och ömsesidig kommunikation. Sådan kommunikation 
karaktäriseras av perspektivtagande, lekskicklighet, kreativitet och initiativ- 
rikedom men också av tolerans, öppenhet, närhet och tillit. Dessa kvaliteter är 
genuskodade och relateras ofta till flickor. Övriga kvaliteter som uppmuntras 
av de vuxna är knutna till rationalitet och förnuft, med reflexivitet och 
självständighet som viktiga delar. Enligt pedagogerna tar barnen ansvar för 
relationer genom att inkludera vissa barn i sin gemenskap och de strävar efter 
ett gemensamt engagemang i en aktivitet. Önskvärda förmågor, som lyfts fram 
av pedagoger i ett relationsarbete, är initiativförmåga, ledaregenskaper, social 
kompetens och lekskicklighet. Med dessa förmågor kan barnen agera mäklare 
på samma sätt som pedagogerna. Som mäklare bidrar barnen till gräns- 
övergångar mellan olika praktikgemenskaper, genom att se till att många barn 
möts och aktiveras på fritidshemmet. Mäklare skapar möjligheter för andra 
barn att ta plats i en praktikgemenskap. Särskilt flickor lyfts fram i dessa 
beskrivningar. Flickor antas bidra till kvaliteter i relationer såsom ansvar och 
engagemang, även om det också förekommer berättelser om pojkar som agerar 
på liknande sätt. 

I föreställningar som bygger på relationsskickliga barn positionerar sig 
pedagoger i en perifer bana och agerar mer som icke-deltagande än deltagande i 
dessa barns praktikgemenskaper. Pedagogerna tycks mena att de relations- 
skickliga barnen kan klara sig på egen hand. Det verkar finnas en tillit till att 
relationsskickliga barn inte behöver lika mycket stöd i att utveckla relationer av 
en kvalitativt önskvärd karaktär. Det handlar även om en prioritering av var 
pedagogen behövs mest i förhållande till barns relationsarbete. 
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av en praktikgemenskap, aldrig nekar till att ta med ett barn som pedagogen 
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12 Mona: 2012.02.22. 
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främmande barndom för de vuxna. Fritidspedagogerna upplever att nya 
medier fångar barns intresse och att det i sin tur drar uppmärksamheten från 
barns olika relationer. Pedagogerna misstänker att barn inte tränar relationer i 
samma utsträckning när de sitter vid datorn, vilket kan betyda att barnen går 
miste om relationer som kan berika deras liv. När traditioner rubbas, som i det 
här fallet rör egen lek vid datorn, tycks pedagogerna söka efter argument för 
att förstå och begreppsliggöra händelsen. I det här fallet leder det till att 
pedagogerna verbaliserar frågor om relationers olika nytta. 

De barn som betraktas som relationsskickliga, med gott självförtroende och 
med en förmåga att vara sig själva, kan enligt Bartholdsson (2007) vara det 
samma som att barn lär sig att uppträda efter förväntningar om att ”vara rätt”. 
Analysen i denna studie visar att det gäller för barn att anpassa sig till den 
kollektiva gemenskapen på fritidshemmet. De barn som klarar det, är enligt 
fritidspedagogerna självkontrollerande, vilket innebär att de förhandlar önsk- 
värda relationer och positionerar sig i olika praktikgemenskaper. Barnen 
hanterar sitt relationsarbete på ett sätt som knyter till en föreställning om en 
barndom, som speglar ett självständigt barn. Dessa barn tycks inte vara i lika 
stort behov av en pedagog, vilket kan exemplifiera den individuering som visar 
att en del barn har lärt sig att ta ansvar för sin egen utveckling och att hävda 
sig i en grupp och likna en vuxen (Kampmann, 2004). Metaforiskt beskrivs 
dessa barn i termer av att en del kan ta alla eller som att vara högt upp på 
listan14. En annan metafor är ett viljestarkt barn, som intar en central position, 
till exempel spindeln i nätet eller omger sig med ett harem15. Samtidigt finns en 
annan föreställning av ett självständigt barn som av egen vilja väljer att 
positionera sig i periferin av en praktikgemenskap. En metafor för dessa barn 
är att göra sig ensam16. I dessa metaforer placeras relationer i individen snarare 
än mellan individer. De två första metaforerna handlar om det enskilda barnet 
som avgörande för relationens kvalitet. I den senare är det inte omgivningen, 
som medverkar till att barn ställer sig vid sidan om, utan barnets eget val. 

Parallellt framträder ännu en föreställning om ett barn som positioneras av 
sin omgivning i periferin. Detta barn är dock i behov av en pedagog, för att få 
möjlighet att delta i praktikgemenskaper. Metaforen som används är: hon är ju 
som ett frimärke intill dig17. Metaforen frimärke implicerar ett barn i starkt 
behov av närhet till vuxna och tas om hand antingen av andra barn eller av 
pedagoger i dess närhet. En ytterligare föreställning om barn är de som inte 
reglerar sig själva på ett önskvärt sätt och vars relationsarbete innehåller 
konflikter och utbrott. Dessa barn beskrivs: inte riktigt självgående18. Barnen 
                                                        
14 Per, 2012.06.20. 
15 Elsa, 2002.06.14. 
16 Anna, 2012.06.20. 
17 Per, 2014.01.03. 
18 Sofie, 2002.02.22. 
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pedagogernas beskrivningar av barn, som tycks ha svårigheter i att utveckla 
relationer, framträder en egenskapsreducering som betyder att pedagoger 
”låser fast” och tillskiver barnen egenskaper, som gör dem delvis ansvariga för 
sina misslyckanden. Svårigheter förläggs i barnet alternativt i hemmiljön. Även 
föräldrar görs egenansvariga. 

 Pedagogerna har en intention att positionera sig mer i centrum och som 
deltagande i förhållandet till de barn som beskrivs ha svårigheter i sitt 
relationsarbete13. De vuxna intar då ett förevisande förhållningssätt, som 
kommer till uttryck i bland annat korrigering. En intention som uttrycks från 
pedagogernas sida är att skydda dessa barn från att göra misstag. 

I pedagogernas beskrivningar av barn, som positionerar sig utanför eller i 
periferin av andra gemenskaper, är föreställningarna tudelade. Dessa barn kan 
både framstå som självständiga, då de på egen hand väljer att vara ensamma 
och som om de saknar självreglering och förmåga att anpassa sig till andra. 
Det råder också en kluven inställning till om barn verkligen själva väljer att 
positionera sig i periferin av gemenskaper. Å ena sidan uttrycks en förståelse 
för att dessa barn väljer en perifer position av egen kraft, då de av någon 
anledning vill vara för sig själva. Barnet bortser från att det skulle vara ett brott 
mot normen på fritidshemmet. Å andra sidan uttrycks föreställningen om att 
det inte är något fritt val för barn att positionera sig i periferin av andras 
gemenskaper. Det leder tanken till att det snarare är omgivningen som 
positionerar barn i periferin. Som tidigare nämnts, finns en uppfattning om att 
barn själva bör bestämma över sin fritid, vilket kan leda till en försiktighet hos 
pedagogerna att styra barn till gemenskaper. Ett problem, som kan uppstå i 
pedagogernas arbete och för barnet ifråga, är om det finns barn, som tydligt 
visar att de inte väljer att vara ensamma av egen vilja.  

Det råder olika föreställningar om barns alliansbildningar, som då två barn 
upptas av ett gemensamt intresse eller delar en intim gemenskap. Å ena sidan 
förstås alliansen som en positiv gemenskap, men å andra sidan som ett hot 
mot den övriga gemenskapen och mot barnen själva. Problemet enligt fritids- 
pedagogerna blir då att barn inte medverkar till att skapa en vi-känsla på 
fritidshemmet och att de själva riskerar att stå utanför andras gemenskaper, då 
kamraten inte är närvarande. I det empiriska materialet uttrycks tankar om att 
dela en riktig vänskap, vilket jämförs med en kärleksrelation. Denna bild kan 
visa pedagogernas förväntningar utifrån en norm om den goda barndomen. 
Även om vänskap kan inrymma både goda och mindre goda relationer, är det 
något pedagogerna ser som värdefullt att stödja. 

 Fritidspedagogerna reser också flera frågor om praktikgemenskaper, som 
skapas runt digitala intressen. Föreställningen kan knytas till en förändrad och 

                                                        
13 Det behöver inte leda till att pedagoger lyckas att bli delaktiga i barns praktikgemenskaper, det kan 
mer handla om att inta en position där de kan korrigera barn. 
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13 Det behöver inte leda till att pedagoger lyckas att bli delaktiga i barns praktikgemenskaper, det kan 
mer handla om att inta en position där de kan korrigera barn. 
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DEL IV DISKUSSION 

Kapitel 10 Slutsatser och avslutande diskussion 
I följande diskussionskapitel presenteras inledningsvis en sammanfattning av 
studiens huvudresultat. Därefter presenteras tre dilemman, som kan ut- 
kristalliseras. Dessa är: Rättigheten att skydda sin praktikgemenskap kontra 
skyldigheten att ge andra tillträde, Strukturella villkor kontra professionellt 
handlingsutrymme och Fritidspedagogers närhet kontra distans till barns praktik- 
gemenskaper. Vidare följer en diskussion om didaktiska implikationer och ett 
utvidgat relationsbegrepp. Avslutningsvis sker en diskussion om studiens värde 
och en kritisk reflektion samt förslag till fortsatt forskning. 

Sammanfattning av studiens huvudresultat 
Studiens syfte har varit att utveckla kunskap om fritidspedagogers arbete med 
barns relationer i fritidshemmet. Fokus har riktats mot fritidspedagogers 
kollektiva handlingsrepertoar i avsikt att få kunskap om vad en sådan 
handlingsrepertoar kan innefatta, liksom vilka kvaliteter i barns relationer som 
framstår som eftersträvansvärda. Jag har även identifierat de praktik- 
gemenskaper som fritidspedagogerna beskriver och har försökt förstå hur dessa 
hanteras. I fritidspedagogernas beskrivningar har också föreställningar om 
barns relationsarbete blivit synliga. Dessa föreställningar säger något om 
rådande normer för hur barn bör vara i relation med andra. Nedan följer en 
kort sammanfattning av studiens huvudresultat. 

Det som tydligt framkommer är att fritidspedagogernas handlingsrepertoar 
innefattar olika arbetsformer, som i sin tur villkorar barnens relationer. De 
arbetsformer som har framkommit i mina data handlar om att som 
fritidspedagog konstruera såväl miljöer som aktiviteter för barnen, men det 
handlar också om att vara nära barnen, att övervaka, korrigera och träna barn i 
relationer. I handlingsrepertoaren finns även en stark underliggande idé om att 
arbeta för ”goda” relationer, vilket inte minst blir tydligt genom de kvaliteter 
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antas sakna något, som andra barn har ”naturligt”. Det sker en egen- 
skapsreducering och brister förläggs i individen. Enligt pedagogerna behöver 
barnet korrigeras och tränas i relationer för att växa som individ. 

Metaforiska uttryck kan vara exempel på vardagsförställningar om barn och 
barndom, som i sin tur formar en del av pedagogernas handlingsrepertoar i 
arbetet med barns relationer. En intressant aspekt är att dessa metaforer delas 
av arbetslaget och blir ett sätt att begreppsliggöra olika föreställningar om 
barns olika relationer. Metaforerna kan å ena sidan hjälpa pedagogerna att 
sätta ord på något, som de saknar andra begrepp för. Å andra sidan kan 
metaforerna snarare låsa fast föreställningar om barn och barndom, istället för 
att de utmanas och rubbas. 
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om barns relationsarbete. Å ena sidan antas barn ha en inneboende naturlig 
förmåga att ingå i relationer med andra. Å andra sidan antas barn utveckla 
sådana kompetenser i möten med andra. I handlingsrepertoaren finns idén om 
att vissa barn saknar de kompetenser som behövs för att erfara tillhörighet och 
deltagande i praktikgemenskaper, det vill säga dessa barn har, enligt fritids- 
pedagogerna, svårt att hantera relationer. Det talas om att barnen ifråga inte 
reglerar sig själva på ett önskvärt sätt, vilket kan förstås utifrån normen om den 
goda relationen i konsensus. Relationer, vars kvaliteter avviker från denna 
norm, betraktas som problematiska.  

Det framkommer olika föreställningar om barn, som positionerar sig i 
periferin av praktikgemenskaper. I en föreställning betonas barnets eget val 
och självständighet. En annan föreställning är att barn saknar förmåga att 
anpassa sig till andra. Ytterligare en föreställning vilar på antagandet att det 
aldrig är ett eget val att positionera sig i utkanten av andras gemenskaper, utan 
att det snarare handlar om att barn positioneras av sin omgivning. 

I fritidspedagogernas handlingsrepertoar uttrycks en medvetenhet om att 
barn inte alltid vill ge vuxna tillträden till sina gemenskaper. Snarare befinner 
sig de vuxna i periferin och är därför inte alltid insatta i det som pågår i barns 
relationer. Det blir också tydligt i studien att det saknas en gemensam 
diskussion och analys av arbetet med barns olika relationer. Det saknas också 
ett professionellt språk om relationer. Dessa aspekter är självfallet relaterade, 
utan ett språk blir det svårt att utveckla en analys och i avsaknad av analys 
begränsas möjligheten och behovet av språk för arbete med relationer. 
Möjligen kan det vara en anledning till att pedagogerna använder olika 
metaforer, för att beskriva arbetet med barns olika relationer. 

Under analysprocessen har även ett antal dilemman framträtt, rörande 
pedagogernas arbete med och tal om barns relationer. Nedan kommer dessa 
dilemman att presenteras och diskuteras. 

Dilemman som kommer till uttryck i den pedagogiska praktiken 
I analysen har tre dilemman identifierats i relation till fritidspedagogernas 
arbete med barns relationer. Ett dilemma förstås här som en situation eller ett 
problem, som kräver ett val, där valet ofta står mellan olika och motsägelsefulla 
alternativ och där det inte finns någon given lösning. Även om det uppstår en 
rad olika dilemman i en pedagogisk praktik är det inte givet att de är föremål 
för analys i det pedagogiska arbetet. Analysen här bygger på fritids- 
pedagogernas erfarenheter av att, i sitt arbete med barns relationer, ställas inför 
val som de upplevde motsägelsefulla och där lösningar eller handlings- 
möjligheter inte var självklara. De dilemman som här har utmejslats utgår 
således från fritidspedagogernas perspektiv och får betydelse för deras arbete 
med barns relationer. 
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som framträder som eftersträvansvärda. Starkt betonade kvaliteter i handlings-
repertoaren är konsensus och tolerans. Andra kvaliteter som uppmuntras är 
respekt, inkludering, ömsesidighet och anpassning efter regler, liksom trygg- 
het, närhet, lugn samt intimitet och förtroende. Även självständighet, som här 
relaterar till kreativitet och initiativrikedom, är något som uppmuntras. Vidare 
eftersträvas en ömsesidig kommunikation med kvalitativa inslag av reflektion, 
förnuftighet, lyssnande och argumenterande. En slutsats är att fritids- 
pedagogerna vill arbeta för att stödja kvaliteter i relationer, som är nära och 
intima. Samtidigt framkommer det att pedagogerna känner sig osäkra inför 
relationer som är alltför nära och framhåller att dessa tillhör hemmet och är en 
privat zon. 

Målet är således att verka för ”goda” relationer av harmoni och konsensus, 
som enligt pedagogerna har ett stort värde för barnen. De menar att sådana 
relationer ger barnen utrymme att växa tillsammans. I arbetet möter fritids- 
pedagogerna givetvis också relationer, som de uppfattar som problematiska, 
och refererar då till relationer, som innehåller konflikt och disharmoni. För att 
komma tillrätta med det som uppfattas som problematiskt, försöker fritids- 
pedagogerna arbeta med att förbättra barnens relationer genom att träna 
barnen i att få syn på alternativa sätt att handla. En outtalad norm i fritids- 
pedagogernas handlingsrepertoar förefaller vara att relationer, som innehåller 
spänningar och konflikter, är improduktiva och därför bör undvikas. I 
handlingsrepertoaren verkar det således saknas förståelse för att barns 
relationsarbete skulle kunna gynnas eller utvecklas genom just konflikter och 
oenighet. Istället är idén om att arbeta för att undvika konflikter och 
disharmoni starkt framträdande. Konsensus tycks vara ett viktigt ideal. 

Utifrån fritidspedagogernas berättelser har också ett antal praktik- 
gemenskaper kunnat identifieras. När fritidspedagogerna talar om barnens 
praktikgemenskaper, tar de ofta hjälp av metaforer, vilket jag ha tagit fasta på i 
presentationen av dessa. Identifierade praktikgemenskaper benämns därför 
som Självständiga gäng, Järnstarka gäng samt Tajta i sin egen bubbla. 
Handlingsrepertoaren rymmer olika sätt att hantera olika praktikgemenskaper. 
Övergripande tycks det handla om att skapa möjligheter för barn att både 
tillhöra och att delta i gemenskaper. Därigenom ges barn förutsättningar att 
både utveckla olika relationer och att kunna möta andra i meningsfulla 
sammanhang. 

I fritidspedagogernas handlingsrepertoar framträder också föreställningar 
om barns relationsarbete. Sådana föreställningar styr delvis hur vuxna förhåller 
sig till och arbetar med barns olika relationer. De föreställningar som har 
framkommit i analysen är: Barn som omsorgsskapare, Barn som väljer att vara 
två, Barn som initiativtagare, Barn som är uppfyllda av ett särskilt intresse, Barn i 
periferin av gemenskaper och Barn som inte har lärt sig att tolka 
kommunikationsmönster. Det tycks finnas en dubbelhet i dessa föreställningar 
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vakande öga på det som sker. Å ena sidan visar pedagogerna tilltro till barnens 
välvillighet och sympati genom att lägga över ansvaret på barnen att inkludera 
andra. Kanske kan detta relateras till de barndomsförståelser som tar 
utgångspunkt i det goda barnet och det emotionella barnet, som Johansson 
och Johansson (2003) beskriver. Betydelsen av det goda barnet bygger på en 
tilltro att barn har en inre vilja att handla gott, om det ges möjligheter. 
Definitionen av det emotionella barnet utgår från att barn utvecklar moral och 
empati för andra genom att leva sig in andras känslor. Å andra sidan finns en 
misstanke om att barnen lovar att ta med någon in i en gemenskap, men ändå 
skyddar sin lek. Pedagogens handling kan då förstås mot bakgrund av 
barndomsförståelsen om det formbara barnet, som måste fostras till omsorg 
om den andres väl (Johansson & Johansson, 2003). Alla har rätt att känna 
tillhörighet, samtidigt som det enligt pedagogerna, är viktigt, att få delta på ett 
bra sätt, vilket innebär ett deltagande på lika villkor. Frågan är om ett barn, 
som förhandlats in i leken av de vuxna, kan erfara genuin delaktighet. Det är 
också tveksamt om ett barn känner förtroende och väljer att berätta för 
pedagogen hur de upplever detta. 

Sammanfattningsvis är den underförstådda normen ”alla får vara med, 
ingen ska lämnas utanför” komplex och dilemmat om rätten att skydda sin 
gemenskap för att utveckla egna intressen och på samma gång vara skyldig att 
ge andra tillträde till sin praktikgemenskap, ställer fritidspedagoger i 
situationer där lösningar inte alltid finns. Å ena sidan kan inte alla barn leka 
tillsammans i en enda gemenskap, eftersom gruppen helt enkelt blir för stor. Å 
andra sidan vill pedagoger stödja barn, så att de utvecklar egna intressen i 
mindre gemenskaper inom den egna kamratgruppen. I dilemmat ryms också 
det faktum att alla barn inte dras till varandra eller väljer att umgås (Greve, 
2007). Enligt fritidspedagogerna är det optimalt om alla barn har någon att 
leka med och ingen känner sig exkluderad. Dock krävs ett medvetet arbete 
från pedagogens sida, för att möjliggöra för alla barn att få känna tillhörighet. 

Strukturella villkor kontra professionellt handlingsutrymme 
Det andra dilemmat handlar om att fritidspedagogernas handlingsutrymme 
för arbete med barns relationer har utmanats, eftersom strukturella ramar för 
verksamheten har förändrats. Handlingsutrymme ses som centralt, för att ett 
professionellt arbete ska kunna utföras, och innebär att ha tillgång till en 
repertoar av olika handlingsalternativ, som också är genomförbara i arbetet 
(Parding, 2010; Jansson & Parding, 2011). Fritidspedagogerna upplever att 
det har skett en intensifiering av deras arbete. Barngruppen har blivit större, 
men samma arbetsuppgifter kvarstår och handlingsutrymmet för arbetet med 
barns olika relationer utmanas. För att säkra barnens trygghet i de stora 
barngrupperna behövs närvarokontroll, som upptar en stor del av 
pedagogernas tid, en tid som kan ställas emot nära möten med barn. En aktiv 
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Det första dilemmat rör Rättigheten att skydda en praktikgemenskap kontra 
skyldigheten att ge andra tillträde. Detta dilemma innefattar konflikten mellan 
vad som uppfattas vara moraliskt riktigt, för att värna om den enskildes rätt att 
delta i gemenskaper och att samtidigt ge barn möjlighet att värna om egna 
gemenskaper. Ett annat dilemma, som har identifierats i analysen, rör 
Strukturella villkor kontra professionellt handlingsutrymme. Förutsättningar för 
ett professionellt arbete innebär bland annat tillgång till en repertoar av olika 
handlingsalternativ. I arbetet med barns olika relationer utmanas fritids- 
pedagogernas handlingsutrymme, eftersom barnantalet har ökat och antalet 
pedagoger per barn har minskat i fritidshemmet. För att säkerställa barns 
trygghet behöver fritidspedagogerna ägna mer tid åt rutiner, som till exempel 
närvarolistan och får därmed mindre tid till att vara tillgängliga i arbetet med 
barns olika relationer. Det tredje dilemmat handlar om Fritidspedagogers närhet 
kontra distans till barns praktikgemenskaper. Fritidspedagogerna strävar efter att 
komma nära barn, men får inte med självklarhet tillträde till barnens 
praktikgemenskaper. Pedagogerna väljer istället att inta en viss distans till det 
barnen är upptagna med. En del barn söker upp pedagogerna, medan andra 
barn är upptagna av egna projekt. Dock finns en fara för att pedagogernas 
relationer kan bli ytliga i förhållandet till de barn som inte söker upp 
pedagogerna. 

Rättigheten att skydda en praktikgemenskap kontra skyldigheten 
att ge andra tillträde 
Dilemmat om barnens rätt att skydda sin praktikgemenskap och skyldigheten 
att ge andra tillträde tycks vålla bekymmer hos pedagoger och de ställer sig 
frågande till hur de ska handla i vissa situationer. Om två barn upptas av ett 
gemensamt intresse och helst föredrar att leka på egen hand, menar 
pedagogerna att de som vuxna stödjer deras relation. Vänskap ses som 
grundläggande i människors liv och något som bör underhållas (Johansson, 
2007; Greve, 2007). Samtidigt framhåller pedagogerna att det finnas en 
sårbarhet i att binda upp sig till en specifik kamrat. I dilemmat ligger också att 
täta allianser av barn riskerar att isolera sig från de andra barnen i gruppen. 
Likaväl som en dylik isolering kan bidra till något positivt för den specifika 
relationen, menar pedagogerna att isoleringen också kan innebära en risk 
ifråga om egna utvecklingsmöjligheter med de övriga barnen i gruppen, men 
också att andra barn som vill vara med exkluderas. 

Barn som befinner sig i periferin av gemenskaper oroar de vuxna. Det råder 
osäkerhet om tillvägagångssättet att vända sig till gruppen, för att vädja om 
tillträde för den som har en perifer position, är så lyckosamt. Om det ändå 
händer att barn inte bjuds in att delta, är ett av tillvägagångsätten att lämna 
över frågan till barnen och vädja om att ge den andre en väg in i leken. Dock 
tycks fritidspedagogen inte helt lita på barnens välvillighet och de håller ett 
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tycks fritidspedagogen inte helt lita på barnens välvillighet och de håller ett 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   155 2014-10-06   10:58



151 

2009), kan kvaliteten i våra relationer variera, inte minst med hänsyn till 
närhet och distans till barns praktikgemenskaper. På samma gång som det 
finns en strävan hos fritidspedagogerna att komma nära barn, finns det 
outtalade gränser mellan pedagog och barn. Outtalade gränser kan bestå av 
föreställningar om att barn behöver frihet att utveckla sina relationer på egen 
hand och bör lämnas ifred. Ett tillvägagångssätt, som framträder i analysen, är 
att skapa mindre rum i verksamheten för att gynna barns relationsarbete. 

Ett pedagogiskt arbete utgår bland annat från att ha inblick i det som 
barnen är upptagna av, för att kunna möta, stödja och underhålla barns olika 
relationer. Dock visar det sig att det inte är självklart att få inblick i barnens 
aktiviteter, eftersom barnen inte alltid ger tillträde till sina praktik- 
gemenskaper. För fritidspedagogerna gäller det att hitta en balans mellan 
närhet och distans till barns gemenskaper utifrån både ett barnperspektiv och 
barnets perspektiv (Pramling Samuelsson & Sommer & Hundeide, 2011). 

I arbetet med barns olika relationer framhålls det som eftersträvansvärt att 
anpassa sig efter barnen genom att vara flexibel och att möta barn där de är. 
Intentionen är att skapa dialog genom samtal och att bygga förtroende. Dessa 
möten kan vara svåra att förutse och att ha beredskap inför. Relationer kan 
vara oförutsägbara och i mötet finns inte ett givet förhållningsätt (Aspelin & 
Persson, 2011). En del av fritidspedagogers handlingsrepertoar innebär att 
känna in samt vara känslig för barns olika uttryck för att närma sig barn. När 
pedagoger positionerar sig i barnens gemenskaper, behöver de alltså arbeta för 
att komma nära men samtidigt hålla en viss distans och respektera en viss 
gräns till barnens gemenskap. I närhet kontra distans till barns praktik- 
gemenskaper framstår respekt för barns relationer som en viktig faktor. 

När olika praktikgemenskaper och allianser identifieras i verksamheten, 
framgår en osäkerhet om barnens inbördes positioner och samspel. En 
anledning kan vara att pedagoger positionerar sig i periferin, eller kanske hellre 
utanför, barns gemenskaper. Det betyder att de vuxnas kunskap om barns 
relationsarbete begränsas. Å ena sidan kan det uppfattas som respekt för barns 
egna gemenskaper och möjligheter att utveckla relationer. Å andra sidan finns 
en risk att pedagogers distans leder till brist på insikt om vad som händer inom 
dessa gemenskaper. Möjliga hierarkier och maktdimensioner kan behöva 
utmanas. Distans kan också ställas i relation till barns rätt till egna intresse- 
världar. Istället för att närma sig barnen och ta del av deras intressen, för att 
erhålla kunskap om exempelvis barns digitala lekvärldar, positionerar sig 
pedagogerna i studien som icke deltagande. Det kan uppfattas som om 
fritidspedagogerna abdikerar eller känner sig främmande för att närma sig 
barns intressen, som om de intar respektfullt avstånd till barns digitala kulturer 
(jfr. Sommer, 2007). 

I arbetet med barns olika relationer uttrycks en intention om tillgänglighet 
för att lyssna på barn, om barn vill berätta om något som bekymrar dem. 
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kontroll av närvaron leder till en säkrare uppsikt över vilka barn som har gått 
hem och vilka som är kvar på fritidshemmet. Det kan vara en trygghetsfaktor 
för både barn, föräldrar och pedagoger. För att underlätta närvarokontrollen 
tar fritidspedagogerna ansvar för var sin skolklass. Samtidigt betonas vikten av 
att vara tillgänglig och närvarande för att kunna arbeta med barns olika 
relationer. Pedagogerna drivs av en stark önskan att skapa tillit. Detta kräver 
närhet och tid. Handlingsutrymmet, för att vara tillgänglig för barnen och 
möta dem i deras olika relationer, inskränks av plikten att ha kontroll för att 
säkra barnens trygghet och detta leder till ett dilemma.  

Arbetet med närvarolistan frustration hos pedagogerna. Andersson (2013) 
framhåller att det kan vara svårt för fritidspedagoger att hålla kvar ambitionen 
att arbeta relationsinriktat på grund av förändringar i barnantal, antal personal 
och lokaler. Det finns en risk att arbetet mer övergår till att bli tillsyn. Denna 
studie visar hur pedagoger rör sig fram och tillbaka mellan barngrupp och 
närvarolista i verksamheten. När handlingsutrymmet för att arbeta med barns 
olika relationer minskar, kan det leda till att pedagogen inte uppfattas som lika 
närvarande och tillgänglig. 

En konsekvens för arbetet, när antalet barn ökar, är också svårigheten att 
iaktta om barn far illa eller ges positioner, som begränsar deras erfarenheter av 
olika relationer (Johansson, Lindgren & Hellman, 2013). Pedagogerna 
upplever att barn inte får det stöd de har rätt till, vare sig på individuell eller 
kollektiv nivå. Även om stora barngrupper inte utesluter att barn och pedagog 
hinner mötas, minskar dessa tillfällen för vart och ett av barnen. Det finns en 
antydan, bland pedagogerna, om att färre barn i gruppen möjliggör kvalitativt 
andra möten. Det framhålls att på lov finns det både tid och möjlighet att 
hinna med barnen, eftersom barngruppen då är mindre.  

Sammanfattningsvis kan sägas: dilemmat mellan handlingsutrymme och 
strukturella villkor rör ytterst om fritidspedagoger både kan säkra barns 
trygghet och vara tillgängliga för att arbeta med barns olika relationer. I takt 
med barngruppens ökade storlek har yrkets villkor förändrats. I ett minskat 
handlingsutrymme för arbete med barns olika relationer, anpassar sig 
pedagogerna för att möta de större barngrupperna och strävar efter att hitta 
nya former i sin handlingsrepertoar, för att hantera de institutionella villkor 
som omgärdar dem idag. Allt större andel av pedagogernas tid tycks gå åt till 
att säkerhetsställa vistelsen för ett stort antal barn och på så sätt övergår 
pedagogernas arbete till att kontrollera istället för att interagera. 

Fritidspedagogers närhet kontra distans till barns 
praktikgemenskaper 
Det tredje dilemmat rör intentionen att å ena sidan vara relationellt nära barn 
och att å andra sidan hålla en viss distans i avsikt att respektera barns 
integritet. Även om vi alltid existerar i relationer till vår omgivning (Gergen, 
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handlingsutrymme för arbete med barns olika relationer, anpassar sig 
pedagogerna för att möta de större barngrupperna och strävar efter att hitta 
nya former i sin handlingsrepertoar, för att hantera de institutionella villkor 
som omgärdar dem idag. Allt större andel av pedagogernas tid tycks gå åt till 
att säkerhetsställa vistelsen för ett stort antal barn och på så sätt övergår 
pedagogernas arbete till att kontrollera istället för att interagera. 

Fritidspedagogers närhet kontra distans till barns 
praktikgemenskaper 
Det tredje dilemmat rör intentionen att å ena sidan vara relationellt nära barn 
och att å andra sidan hålla en viss distans i avsikt att respektera barns 
integritet. Även om vi alltid existerar i relationer till vår omgivning (Gergen, 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   157 2014-10-06   10:58



153 

Arbetet med barns olika relationer omfattas av mänskliga möten, som inte 
går att förutse, eftersom relationer är rörliga och oväntade. Det finns en risk 
att fritidspedagoger söker efter de ”rätta metoderna”, vilket kan ställas i 
relation till Aspelin och Persson (2013), som framhåller att uppgjorda 
program för arbetet med relationer inte är en framkomlig väg. Arbetet är 
inbäddat i verksamhetens olika aktiviteter och kräver kunskap om och insikter 
i barns relationer snarare än en manual med regler. Tidigare forskning visar att 
barn behöver möta vuxna, som har insikter om och hanterar ett relationellt 
arbete, för att växa som individer. Dessa processkvaliteter är de viktigaste 
faktorerna för barns utveckling och lärande i en praktik (Palermo m.fl., 2007; 
Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). 

I barnens vardag pågår arbetet med att lära sig att hantera det sociala livet, 
som innehåller skilda villkor av tillhörighet till praktikgemenskaper och 
allianser. Bland dessa villkor förekommer både processer av inkludering och 
exkludering, samt makt och positioneringar. En stor del av barns relations- 
arbete på fritidshemmet äger rum i barns egenstyrda aktiviteter, där 
pedagogerna befinner sig i periferin. Fritidspedagogers arbete med barns 
relationer har beskrivits med ett övergripande begrepp: handlingsrepertoar. 
Handlingsrepertoar ger en samlad information om kollektivt utvecklade 
arbetssätt och förståelser av barn. I ett didaktiskt perspektiv kan analys av 
handlingsrepertoar ge fritidspedagoger en samlad bild av arbetet med barns 
relationer. Handlingsrepertoar erbjuder också språk för relationsarbete. 
Fritidspedagogers handlingsrepertoar behöver innehålla verktyg, för att kunna 
möta barns kvalitativt olika relationer. Exempel på sådana verktyg kan vara de 
analysbegrepp som har ingått i denna studie och diskuteras nedan. 

För det första; det relationsbegrepp som är utvecklat av Gergen (2009) och 
är en av studiens utgångspunkter, bidrar till en ny och nyansrik förståelse av 
relationer i pedagogisk kontext. Tanken att vi som människor alltid är i 
relationer, ger utrymme för att olika kvaliteter i relationer blir intressanta i 
fritidspedagogers arbete. Kvaliteter i relationer är ett begrepp, som utmejslas i 
studien med inspiration av Gergen (2009) och Wenger (1998). Kvaliteter i 
relationer ger fritidspedagoger redskap och språk att granska sitt arbete och de 
olika relationer som man bidrar till och som barn ges erfarenhet av. Kvaliteter i 
relationer kan ge riktning för arbetet genom att fritidspedagoger exempelvis 
ställer sig frågan: Vilka olika kvaliteter i relationer vill vi att barn ska erfara i 
fritidshemmets verksamhet? 

 Begreppet kvaliteter i relationer visar således till de önskvärda relationerna 
framför andra i det pedagogiska arbetet. Det framträder i mina data att 
innebörden av relationer ofta tas för givna av fritidspedagogerna. Kunskap 
inom området relationer visar sig svårfångat och det saknas en samstämmig 
uppfattning för hur pedagoger ska ta sig an denna uppgift. Arbete med barns 
olika relationer, som har en given plats i fritidshemmet, tycks inte vara föremål 
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Samtidigt framträder i analysen en tveksamhet över vilken grad av närhet i 
fritidspedagogernas egna relationer till barnen, som bör utvecklas. 
Fritidspedagogerna ger uttryck för föreställningar om att barn kan komma allt 
för nära pedagogerna och att det är viktigt att ”stoppa” dessa barn. 
Pedagogerna uttrycker oro för barn som berättar sådant, som de vuxna anser 
sig sakna kompetens för att hantera eller som hör till en privat zon. Det 
framträder alltså en önskan om att komma nära barnen, samtidigt som nära 
relationer kan skapa osäkerhet kring var den professionella gränsen går. 
Dilemmat mellan närhet och distans kan också relateras till ett individuellt 
problem, särskilt då det tycks handla om en problematik som rör enskilda 
barn. De vuxnas förståelser av relationer tycks här grunda sig i emotionell 
anknytning. Frågan är om det finns utrymme att möta barns olika slag av 
relationer eller om det finns vissa relationer, som pedagoger distanserar sig 
från, för att de upplever dessa som problematiska. Upplevelsen från fritids- 
pedagogens sida är att vissa barn gärna söker upp de vuxna och vill samtala. I 
dessa stunder framträder en önskan om att det skulle finnas färre barn och mer 
tid för samtal med var och en. Andra barn är upptagna av egna projekt i 
praktikgemenskaper och söker endast upp pedagoger, när de verkligen 
behöver. 

Slutligen verkar dilemmat närhet kontra distans till barns praktik- 
gemenskaper också röra sig om att relationer riskerar att bli ytliga till de barn 
som inte söker upp pedagoger. Det saknas tid att möta och relatera till alla 
barn. På samma gång får inte pedagoger tillträde till barns praktik- 
gemenskaper och frågan kvarstår om vilka former av närhet och distans som är 
framkomliga i ett arbete med barns relationer. 

Didaktiska implikationer 
Utifrån ovanstående presenterade dilemman följer nu en diskussion, som tar 
utgångspunkt i nya frågor, som har väckts. En sådan fråga är Innehållsliga och 
didaktiska implikationer i ett arbete med barns relationer. Som en pedagogisk 
implikation kan arbetet med barns relationer lyftas till en didaktisk nivå för att 
diskutera och ge ett bidrag relationell didaktik. Som en avslutande fråga 
diskuteras Ett utvidgat relationsbegrepp, som kan ge ett annat perspektiv på 
arbetet med barns olika relationer och inspirera till nya tankesätt. 

Innehållsliga och didaktiska implikationer i arbetet med barns 
relationer 
I följande avsnitt diskuteras frågan om vilka bidrag studien kan ge till 
yrkesfältet. Hur skulle en relationell didaktik kunna se ut och vilka begrepp 
från denna studie är möjliga att använda i ett arbete med barns olika relationer, 
utan att uppfattas som statiska? 
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fritidspedagogers arbete. Kvaliteter i relationer är ett begrepp, som utmejslas i 
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 Begreppet kvaliteter i relationer visar således till de önskvärda relationerna 
framför andra i det pedagogiska arbetet. Det framträder i mina data att 
innebörden av relationer ofta tas för givna av fritidspedagogerna. Kunskap 
inom området relationer visar sig svårfångat och det saknas en samstämmig 
uppfattning för hur pedagoger ska ta sig an denna uppgift. Arbete med barns 
olika relationer, som har en given plats i fritidshemmet, tycks inte vara föremål 
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Samtidigt framträder i analysen en tveksamhet över vilken grad av närhet i 
fritidspedagogernas egna relationer till barnen, som bör utvecklas. 
Fritidspedagogerna ger uttryck för föreställningar om att barn kan komma allt 
för nära pedagogerna och att det är viktigt att ”stoppa” dessa barn. 
Pedagogerna uttrycker oro för barn som berättar sådant, som de vuxna anser 
sig sakna kompetens för att hantera eller som hör till en privat zon. Det 
framträder alltså en önskan om att komma nära barnen, samtidigt som nära 
relationer kan skapa osäkerhet kring var den professionella gränsen går. 
Dilemmat mellan närhet och distans kan också relateras till ett individuellt 
problem, särskilt då det tycks handla om en problematik som rör enskilda 
barn. De vuxnas förståelser av relationer tycks här grunda sig i emotionell 
anknytning. Frågan är om det finns utrymme att möta barns olika slag av 
relationer eller om det finns vissa relationer, som pedagoger distanserar sig 
från, för att de upplever dessa som problematiska. Upplevelsen från fritids- 
pedagogens sida är att vissa barn gärna söker upp de vuxna och vill samtala. I 
dessa stunder framträder en önskan om att det skulle finnas färre barn och mer 
tid för samtal med var och en. Andra barn är upptagna av egna projekt i 
praktikgemenskaper och söker endast upp pedagoger, när de verkligen 
behöver. 

Slutligen verkar dilemmat närhet kontra distans till barns praktik- 
gemenskaper också röra sig om att relationer riskerar att bli ytliga till de barn 
som inte söker upp pedagoger. Det saknas tid att möta och relatera till alla 
barn. På samma gång får inte pedagoger tillträde till barns praktik- 
gemenskaper och frågan kvarstår om vilka former av närhet och distans som är 
framkomliga i ett arbete med barns relationer. 

Didaktiska implikationer 
Utifrån ovanstående presenterade dilemman följer nu en diskussion, som tar 
utgångspunkt i nya frågor, som har väckts. En sådan fråga är Innehållsliga och 
didaktiska implikationer i ett arbete med barns relationer. Som en pedagogisk 
implikation kan arbetet med barns relationer lyftas till en didaktisk nivå för att 
diskutera och ge ett bidrag relationell didaktik. Som en avslutande fråga 
diskuteras Ett utvidgat relationsbegrepp, som kan ge ett annat perspektiv på 
arbetet med barns olika relationer och inspirera till nya tankesätt. 

Innehållsliga och didaktiska implikationer i arbetet med barns 
relationer 
I följande avsnitt diskuteras frågan om vilka bidrag studien kan ge till 
yrkesfältet. Hur skulle en relationell didaktik kunna se ut och vilka begrepp 
från denna studie är möjliga att använda i ett arbete med barns olika relationer, 
utan att uppfattas som statiska? 
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praktikgemenskaper. Via begreppet gränser kan det vara möjligt att urskilja de 
allianser som uppstår mellan några få barn i en praktik. Dessa allianser kan 
både vara ett stöd för att utveckla ett intresse mellan några få och samtidigt 
skapa en gräns mellan barn. För pedagoger kan det vara fruktbart att analysera 
innehållet i såväl praktikgemenskaper som allianser och uppmärksamma olika 
tillträdesstrategier och gränsmarkeringar, som används av barnen. Oberoende 
av alliansers karaktärer av att vara öppna eller slutna är det viktig kunskap i 
arbetet med barns olika relationer. Via självreflektion blir också fritids- 
pedagogers förståelse av dessa gemenskaper och hur dessa kan stödjas en viktig 
fråga. Här kan en analys av de metaforer fritidspedagoger själva använder, för 
att beskriva barns praktikgemenskaper, vara utgångspunkt i analysen. 

Praktiskt kunnande eller tyst kunskap om relationer kan behöva stöd av 
metaforiska uttryck, som lockar fram bilder hos oss. Det behöver inte 
uppfattas som en brist att de exakta begreppen saknas (Lindqvist & 
Nordänger, 2007). Det centrala är om metaforen öppnar för att se något ”nytt” 
eller ”stänger” för att förstå de bilder som används för att delge våra 
erfarenheter, om till exempel barns relationsarbete (Pramling, 2006; se även 
von Wright, 1997). De metaforer, som i det empiriska materialet framträder 
och uttrycks i fritidspedagogernas handlingsrepertoar, exemplifierar inte bara 
olika karaktärer i beskrivningar av praktikgemenskaper och allianser. Det går 
också att utläsa olika tillvägagångssätt i arbetet med barns relationer. Exempel 
på sådana är pedagogernas beskrivningar av hur de styr, puffar, slussar eller syr 
in barn i gemenskaper. Genom dessa metaforer kan vi föreställa oss att arbetet 
med att skapa tillhörighet mellan barn liknas vid ett hantverk. Med exempelvis 
nål och tråd kan pedagogen få barn att ”sys samman”. Det kan förstärka vår 
förståelse av betydelsen av samhörighet där pedagogen ibland behöver ge stöd. 
Däremot kan metaforer som frimärke och hundvalp snarare låsa fast 
egenskaper och göra barn till objekt, vilket kan stänga våra föreställningar och 
gör att vi inte är öppna för barns olikhet eller hur individuering formar barn i 
en institutionell kontext (jfr. Kampmann, 2004). Metaforen när han är med 
tjejerna är det guld kan belysa att särskilt flickor tillskrivs omsorgsaspekter, som 
i det här exemplet är riktade till pojkar. Metaforen kan också visa före- 
ställningar, som bygger på att pojkar och flickor rör sig i lokala gemenskaper 
av maskulinitet och femininitet som en del av den rådande ordningen 
(Paechter, 2007). En diskussion om analys av metaforers innebörd kan vara ett 
viktigt verktyg, för att synliggöra vuxnas föreställningar om barns olika 
relationer. 

Pedagogerna i denna studie uppmärksammar sina egna svårigheter att 
balansera mellan närhet och distans till barns praktikgemenskaper och 
allianser. Studiens resultat pekar mot att pedagogers positioner i fältet av barns 
relationer sker både genom perifert och marginellt deltagande, när barn inte 
självklart ger pedagoger tillträde till sina gemenskaper. Att befinna sig i 
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för analys eller mål. I det empiriska materialet framgår att pedagogerna 
exempelvis visar osäkerhet i att möta vad de uppfattar som problematiska 
relationer. Relationer, som innehåller konflikter och disharmoni, motverkas 
och goda relationer framhålls. Det relationsbegrepp som då framträder, tycks 
lida brist på medvetna analyser av vilka kvaliteter, som kan vara 
eftersträvansvärda, där också innebörden av såväl goda som problematiska 
relationer blir föremål för analys. Begreppet kvaliteter i relationer kan vara ett 
möjligt redskap för analys och kan skapa en riktning i pedagogens arbete. 
Begreppet implicerar att det finns en variation av kvaliteter och en strategi kan 
vara att försöka identifiera vilken eller vilka kvaliteter en relation innehåller, 
både på gott och ont. Arbetet kan då utgöras av en diskussion om värdet av att 
barn får erfara en variation av kvaliteter i relationer. Det handlar också om att 
begreppsliggöra olika kvaliteter i relationer. Reflektion över kvaliteter ter sig 
särskilt viktig mot bakgrund av det perspektiv på harmoniska relationer, som 
tas för givet och som denna studie visar, har en stark ställning. 

I en didaktisk handlingsrepertoar är Wengers (1998) begrepp tillhörighet 
och deltagande centrala att förhålla sig till, eftersom de riktar sig mot 
grunderna för barn att delta i relationer och de villkor som omgärdar dessa. 
Denna studie visar också att tillhörighet är ett centralt tema i pedagogers 
förståelse av barns relationsarbete. I uppdraget ingår att verka för att alla barn i 
verksamheten ska uppleva en känsla av tillhörighet. Begreppen tillhörighet och 
deltagande ger pedagoger en riktlinje för arbetet och kan bidra till frågor som: 
Vilka villkor för tillhörighet och deltagande skapas i fritidshemmets 
verksamhet? Begreppet deltagande knyter an till tillhörighet och kan ge 
information om olika möjligheter att vara deltagare i olika praktik- 
gemenskaper. Begreppen kan granskas ur olika perspektiv: de vuxnas, barnens 
eller verksamhetens. En didaktisk vad-fråga (Carlgren & Marton, 2000) kan 
också utgöras av: Vad betyder det i en pedagogisk verksamhet för barn att inte 
omfattas av en känsla av tillhörighet? Hur-frågan kan röra hur pedagoger gör 
avväganden i sitt arbete för att främja olika relationer mellan barn samt mellan 
pedagog och barn, för att möjliggöra jämbördiga möten i en verksamhet. 

Till den didaktiska hur-frågan hör också aspekter som att visa nyfikenhet 
och insikt i barns erfarenhetsvärldar. Som pedagog handlar det om att vara 
uppmärksam på de villkor som barn möter i sitt relationsarbete. Wengers 
(1998) begrepp praktikgemenskap har visat sig vara ett möjligt begrepp, för att 
synliggöra hur barn deltar och förhandlar relationer i en praktik (Dahl, 2011). 
Med stöd av begreppet praktikgemenskap kan pedagoger identifiera barns 
meningsskapande och uppmärksamma vad barn samlas runt och vad som 
håller deras intresse vid liv. I sammanhanget är det viktigt att förhålla sig till 
att praktikgemenskaper inte kan ses som statiska utan snarare som rörliga och 
i förändring. Wengers begrepp (1998) gränser kan uppmärksamma pedagoger 
på vad det är som hindrar barn från att mötas mellan och i olika 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   160 2014-10-06   10:58



155 
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von Wright, 1997). De metaforer, som i det empiriska materialet framträder 
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in barn i gemenskaper. Genom dessa metaforer kan vi föreställa oss att arbetet 
med att skapa tillhörighet mellan barn liknas vid ett hantverk. Med exempelvis 
nål och tråd kan pedagogen få barn att ”sys samman”. Det kan förstärka vår 
förståelse av betydelsen av samhörighet där pedagogen ibland behöver ge stöd. 
Däremot kan metaforer som frimärke och hundvalp snarare låsa fast 
egenskaper och göra barn till objekt, vilket kan stänga våra föreställningar och 
gör att vi inte är öppna för barns olikhet eller hur individuering formar barn i 
en institutionell kontext (jfr. Kampmann, 2004). Metaforen när han är med 
tjejerna är det guld kan belysa att särskilt flickor tillskrivs omsorgsaspekter, som 
i det här exemplet är riktade till pojkar. Metaforen kan också visa före- 
ställningar, som bygger på att pojkar och flickor rör sig i lokala gemenskaper 
av maskulinitet och femininitet som en del av den rådande ordningen 
(Paechter, 2007). En diskussion om analys av metaforers innebörd kan vara ett 
viktigt verktyg, för att synliggöra vuxnas föreställningar om barns olika 
relationer. 

Pedagogerna i denna studie uppmärksammar sina egna svårigheter att 
balansera mellan närhet och distans till barns praktikgemenskaper och 
allianser. Studiens resultat pekar mot att pedagogers positioner i fältet av barns 
relationer sker både genom perifert och marginellt deltagande, när barn inte 
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för analys eller mål. I det empiriska materialet framgår att pedagogerna 
exempelvis visar osäkerhet i att möta vad de uppfattar som problematiska 
relationer. Relationer, som innehåller konflikter och disharmoni, motverkas 
och goda relationer framhålls. Det relationsbegrepp som då framträder, tycks 
lida brist på medvetna analyser av vilka kvaliteter, som kan vara 
eftersträvansvärda, där också innebörden av såväl goda som problematiska 
relationer blir föremål för analys. Begreppet kvaliteter i relationer kan vara ett 
möjligt redskap för analys och kan skapa en riktning i pedagogens arbete. 
Begreppet implicerar att det finns en variation av kvaliteter och en strategi kan 
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både på gott och ont. Arbetet kan då utgöras av en diskussion om värdet av att 
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begreppsliggöra olika kvaliteter i relationer. Reflektion över kvaliteter ter sig 
särskilt viktig mot bakgrund av det perspektiv på harmoniska relationer, som 
tas för givet och som denna studie visar, har en stark ställning. 

I en didaktisk handlingsrepertoar är Wengers (1998) begrepp tillhörighet 
och deltagande centrala att förhålla sig till, eftersom de riktar sig mot 
grunderna för barn att delta i relationer och de villkor som omgärdar dessa. 
Denna studie visar också att tillhörighet är ett centralt tema i pedagogers 
förståelse av barns relationsarbete. I uppdraget ingår att verka för att alla barn i 
verksamheten ska uppleva en känsla av tillhörighet. Begreppen tillhörighet och 
deltagande ger pedagoger en riktlinje för arbetet och kan bidra till frågor som: 
Vilka villkor för tillhörighet och deltagande skapas i fritidshemmets 
verksamhet? Begreppet deltagande knyter an till tillhörighet och kan ge 
information om olika möjligheter att vara deltagare i olika praktik- 
gemenskaper. Begreppen kan granskas ur olika perspektiv: de vuxnas, barnens 
eller verksamhetens. En didaktisk vad-fråga (Carlgren & Marton, 2000) kan 
också utgöras av: Vad betyder det i en pedagogisk verksamhet för barn att inte 
omfattas av en känsla av tillhörighet? Hur-frågan kan röra hur pedagoger gör 
avväganden i sitt arbete för att främja olika relationer mellan barn samt mellan 
pedagog och barn, för att möjliggöra jämbördiga möten i en verksamhet. 

Till den didaktiska hur-frågan hör också aspekter som att visa nyfikenhet 
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erfarenheter i att växa som individer tillsammans med andra. Sådana 
erfarenheter kan innehålla alltifrån täta allianser mellan några få barn till 
relationer mellan många barn, som omfattas av gemenskap och vi-känsla. Det 
handlar både om relationer, som oroar och skapar konflikter och om relationer 
i konsensus.  

Gergens (2009) tankar öppnar upp för att förstå relationer, som något som 
existerar mellan människor och inte som ett i första hand individuellt 
fenomen. För att bryta från ett invant tankemönster av dualism, där kropp och 
själ betraktas som åtskilda, kan en annan utgångspunkt ge nya synsätt. Som ett 
alternativ till att se individer, som saknar förmågor att hantera relationer eller 
betraktas stå vid sidan om relationer, kan Gergen (2009) och Wenger (1998) 
hjälpa oss att utveckla verktyg för att möta en variation av olika relationer i 
barns vardagspraktik på fritidshemmet. En sådan utgångspunkt betyder att vi 
fokuserar på de olika nätverk av relationer som existerar i praktikgemenskaper 
på fritidshemmet och som låter oss inspireras av vad dessa nätverk av hållbara 
och rörliga relationer kan åstadkomma tillsammans, istället för att fokusera på 
individers oförmågor. 

Studiens värde och kritiska reflektioner 
I studiens slutskede är det viktigt att vara självkritisk och lyfta fram de 
begränsningar som val av metod och teori kan ha inneburit. Jag har tidigare 
redogjort för metodologiska val, men frågan kan ställas om de valda teorierna 
kan lyfta studiens resultat för att åskådliggöra något på ett nytt sätt. Jag vill här 
särskilt diskutera studiens heuristiska värde, studiens teoritillskott, validitet 
samt dess pragmatiska betydelse. 

Validitetskriteriet heuristiskt värde (Larsson, 2005) innebär att det alltid 
finns krav på att kunna systematisera och gestalta något på ett nytt sätt. 
Studiens ansats har varit att belysa fritidspedagogers arbete och tal om barns 
relationer utifrån ett nytt sätt, med hjälp av Wengers (1998) teori. Samma 
teori har används av mig i en tidigare studie (Dahl, 2011), men då för att 
analysera barns relationsarbete. En tanke, som jag har följt, har varit att ta 
hjälp av samma teori som i licentiatavhandlingen, men nu för att analysera 
fritidspedagogers arbete med barns relationer. Arbetet med barns relationer 
framhålls ofta som en central del i pedagogens arbete. Dock saknas studier 
med särskilt fokus på innehållsliga aspekter av ett sådant arbete, vilket talar för 
att denna studies resultat ger en ny vinkel på hur arbetet med barns relationer 
kan ta sig uttryck i idag. 

Dock är kriteriet teoritillskott, som rör hur teorin hanteras, centralt för att 
en studie kan gestalta något på ett nytt sätt. Tanken var att Wengers (1998) 
teori har något att bidra med, när det gäller förståelsen av fritidspedagogers 
arbete med barns relationer. Den valda teorin har en vid begreppsapparat. 
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periferin av barns gemenskaper, kan medverka till okunskap om ojämbördiga 
relationer och exkludering av barn. Denna studie visar att pedagoger också vill 
delta i barns relationer. Dock är villkoren för de vuxnas möjliga deltagande av 
annan karaktär än barnens deltagande. Det kan handla om en rörelse mellan 
barns olika praktikgemenskaper, där pedagoger för en stund deltar och 
exempelvis bistår ett barn, som söker tillträde till en gemenskap, eller hjälper 
till att reda upp en konflikt. Valet mellan att vara aktiv och stödja barns olika 
relationer eller att avvakta för att indirekt stödja relationer, utan att veta vilka 
inbördes villkor som existerar inom praktikgemenskaper, är svårt. Därtill 
tillkommer frågor om vad som behöver stödjas eller utmanas i barns relationer. 
Balansgången, mellan att skaffa sig insikt i och att respektera barns egna 
praktikgemenskaper och allianser, är således komplex. Att utveckla med- 
vetenhet om denna balansgång kan ses som en viktig del i arbetet. Med hjälp 
av begrepp från Wengers (1998) teori om olika positioneringar i förhållande 
till praktikgemenskaper, kan det vara möjligt att reflektera över var pedagoger 
befinner sig i förhållande till barns olika gemenskaper och vad det får för 
betydelse för arbetet med barns relationer. 

Även om arbete med barns relationer framhålls som yrkesgruppens 
professionella område, visar studien, som redan framhållits, att denna 
yrkesgrupp saknar ett professionellt språk om relationella praktiker. Att ut- 
veckla ett yrkesspråk är en utbildningsfråga som alltid behöver underhållas i ett 
pedagogiskt arbete för att inrymmas i en handlingsrepertoar (von Wright, 
2000). I denna genomgång har vissa begrepp lyfts in som ett bidrag till en 
relationell didaktik i syfte att bidra till ett språk för relationer i en 
fritidshemskontext. Intentionen är också att utmana analys av och reflektion 
över den variation av erfarenheter och villkor som fritidspedagoger möter i sitt 
arbete med barns relationer. 

Ett utvidgat relationsbegrepp 
Denna studies resultat lyfter frågan om innehållsliga aspekter av ett arbete med 
barns olika relationer. Istället för att betona de ”goda” och harmoniska 
relationerna som mål, kan ett framgångsrikt arbete utgöras av att lyfta fram 
produktiva relationer, som kan förstås i termer av att relationer ger utrymme 
för växande och ger barn erfarenheter av olika kvaliteter i relationer, som är en 
del i att utvecklas (Aspelin & Persson, 2011). Ett utvidgat relationsbegrepp 
innehåller en dialektik och skulle således kunna benämnas för hållbara och 
rörliga relationer, relationer som innehåller ett spänningsfält av olika kvaliteter 
och som både är hållbara och föränderliga. Medan hållbara relationer står för 
en viss kontinuitet och stabilitet, ger tanken om rörliga relationer utrymme för 
förändring och komplexitet. Det innebär att konflikt och oenighet också kan 
ses som viktiga kvaliteter i relationer. Däremot inte förtryckande relationer. 
Barn har rätt att möta ansvarsfulla pedagoger, som kan vidga deras 
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kan studien sägas ha genererat kunskap både av ett allmänintresse och för 
forskarsamhället. 

Det pragmatiska kriteriet (Kvale, 2009) betonar särskilt studiens värde för 
praktiken. Frågor, som rör hur fritidspedagoger kan stödja barns olika 
relationer så att samtliga barn inkluderas, är viktig kunskap både för lärare och 
allmänheten. Därutöver kan studien väcka nya frågor om de villkor som barn 
har att hantera i dagens fritidshem med stora barngrupper. Hur formas 
framtiden för de barn som inte får plats i gemenskaper eller, med fritids- 
pedagogernas uttryck, ”inte lyckas i kamratrelationer”? 

Frågor om generaliserbarhet rör huruvida studiens resultat är möjliga att 
omsätta till andra fritidshem eller annan institutionell verksamhet. Vidare 
väcks frågor om huruvida en annan observatör skulle begreppsliggöra empirin 
på samma sätt eller dra samma konklusioner som jag. Enligt Fangen (2005) är 
det en omöjlig fråga att besvara och vad som är generaliserbart skiljer sig från 
reliabilitet i standardiserade tester. Det handlar snarare om att bidra med 
variationer av kvaliteter i fritidspedagogers arbete och tal om barns relationer, 
än att kunna omsätta föreliggande resultat till att omfatta alla fritidspedagoger. 
Det finns alltid en risk att överdriva tolkningar, där föreställningar om barn 
kan bli dualistiska och uppfattas som ”sanningar” och sakna variationer. 
Studiens resultat ger emellertid kunskap om arbete med relationer, som kan 
vara igenkännbar och tillämpbart för pedagoger verksamma i liknande 
kontexter. 

Avslutningsvis har förslag på fortsatt forskning väckts i denna studie och 
den rör didaktiska implikationer. Som en utvidgning av en relationell didaktik 
kan frågan riktas mot vilka särskilda kvalitetsaspekter i verksamheten som 
behöver utmanas. Hur framträder ett pedagogiskt arbete, som både värnar om 
barns kvalitativt olika relationer och stärker barns behov av att känna sig 
trygga i de allt större barngrupperna idag? En annan fråga rör hur pedagoger 
kan hitta en balans mellan närhet och distans i sitt förhållningssätt till barns 
olika gemenskaper. En ytterligare forskningsfråga gäller hur en relationell 
didaktik kan se ut där aspekter av kön, klass och etnicitet vägs in. Hur kan ett 
relationellt arbete förstås mot bakgrund av samhälleliga intentioner och 
förändringar? 
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Delar av teorin har använts och delar har valts bort, då de inte ansetts ha haft 
relevans för forskningsfrågorna. De flesta tidigare studier, som har använt 
Wengers teori (Gustafson, 2010; Palmér, 2013; Pálsdóttir, 2012), rör offentlig 
verksamhet och lärares arbete. Denna studie äger rum på en arbetsplats, där 
just fritidspedagoger arbetar med barn, vilket inte har varit vanligt i den 
pedagogiska forskningen. Teorins begreppsapparat kan sägas ha bidragit till en 
vidgad förståelse av arbete med relationer i fritidshem och kan benämnas som 
en relationell didaktik. Begreppsapparaten har bidragit med olika begrepp, 
som kan hjälpa forskare att förstå centrala dimensioner i relationer. Denna 
begreppsapparat kan också bidra till fritidspedagogers förståelse av barns 
relationer. Dessutom har studien bidragit med begrepp som handlings- 
repertoar och kvalitet i relationer. En kritisk aspekt är dock att Wengers teori 
(1998) utgår från hur aktörer förhandlar identiteter sinsemellan i sitt arbete. I 
denna studie har jag valt bort identitetsaspekter och inte i första hand 
fokuserat på det som händer mellan fritidspedagogerna. Istället har jag utgått 
från fritidspedagogers arbete med och tal om barnens praktik-gemenskaper 
och hur de skapar villkor för barn att delta och förhandla relationer i sina olika 
gemenskaper. Ytterst delar inte professionella lärare och barn samma praktik- 
gemenskaper och denna studie visar på distansen mellan vuxna och barn som 
ett dilemma i det pedagogiska arbetet. Wenger utvecklar inte resonemang om 
relationer mer än att framhålla att praktikgemenskaper innehåller en 
blandning av relationer, där ansvar och engagemang är centralt. Som 
komplement till Wengers teori (1998) har jag använt Gergens (2009) teori om 
att vi alltid lever och verkar i relationer, vilket inte ska förväxlas med något 
som ständigt skapas. Vi existerar i ett sammanhang. Däremot kan relationer 
förhandlas och förändras, av såväl barn som när fritidspedagogen genom sitt 
professionella uppdrag bidrar med sitt arbete. Detta sätt att se på relationer är 
innovativt, eftersom det bryter mot såväl psykologisk som mer traditionell 
förståelse av relationer. 

I Wengers teori (1998) saknas resonemang om maktaspekter och frågor, 
som behandlar kön, klass och etnicitet. I denna studie tar jag stöd av Paechter 
(2003) för att förstå de lokala gemenskaper av maskulinitet och femininitet, 
vilka är en del av en praktikgemenskap och som pedagogerna identifierar i sin 
verksamhet. Dock har genus inte varit en huvudfråga i den här studien. 

Kommunikativ validitet rör tillämpbarheten och den kunskap studiens 
resultat genererar till forskarsamhället och till allmänheten (Kvale, 2009). 
Denna studie belyser ingående pedagogers arbete med och tal om barns 
relationer.  Studien visar hur arbetet med relationer ofta är taget för givet och 
att språk saknas för relationsarbete i fritidshem. Detta ger kunskap, som kan 
vara tillämplig och igenkännbar för pedagogisk praktik på institutioner såväl 
som i fritidshem. Studien bidrar dessutom med och tillämpar en rad olika 
begrepp, som kan belysa arbete med relationer på en teoretisk nivå. På så sätt 
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time pedagogues’ contribution to the development of children as both 
individuals and citizens. Such knowledge is also important for organizing 
groups and contributing to a meaningful leisure time for all children. A great 
part of children’s time is spent dealing with relationships on their own. 
However, as leisure-time pedagogues are both in close interaction with and at 
a distance from children’s relational work, one important question that is 
raised in the study concerns how they act to support and help children to cope 
with their various relationships. The relational work concept refers to how 
children continuously learn to handle social situations involving interplay and 
relationships (Bliding, 2004). 

The main task of leisure-time centres involves working with children’s 
learning and development and, according to Allmänna råd och kommentarer för 
kvalitet i fritidshem (‘General advice and comments on quality in recreational 
centres’, The National Agency for Education, 2014), it rests with leisure-time 
pedagogues to make it into an environment that offers children a meaningful 
spare time. These centres are also expected to supplement school and offer 
children the care they require while their parents are at work (The National 
Agency for Education, 2014). An overarching aim in the Education Act (SFS 
2010:800) is that the centres should promote all-round contacts and a social 
community, which means that pedagogues are obliged to work with children’s 
different relationships.  In spite of this emphasis on relational work in 
educational practice, few studies have been conducted in the leisure-time 
centre context.   

The aim of this study is to gain knowledge about leisure-time pedagogues’ 
collective action repertoire for working with children’s relationships in such 
centres. By action repertoire is meant both acting per se and reflection about 
actions. It can be viewed as relationally constructed actions and 
understandings that leisure-time pedagogues at large have at their disposal 
with regard to children’s relationships.  In this study an action repertoire is 
viewed as a collective concept focusing on the repertoire at the disposal of a 
team. The following research questions are in focus:  

 
•  How do leisure-time pedagogues work with children’s relationships and 

how do they view such relationships?   
  

•  What communities do leisure-time pedagogues identify? 
 

•  What qualities in children’s relationships do leisure-time pedagogues 
regard as desirable?  
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ENGLISH SUMMERY 

Background and aim 
This study concerns leisure time pedagogues’ work with the children’s 
relationships in leisure-time centres. In educational practice, children’s 
relationships are a matter for all teacher categories in all school forms. 
However, as relationship is a complex concept, it is interpreted in this study as 
relations between individuals, resting on the assumption that this is the way 
we as human beings learn societal norms, which in turn keep a culture alive 
(Nilsson, 2007). Children form relationships in different communities and 
alliances, entailing inclusion as well as exclusion, and power as well as 
positioning. These are considered as central aspects in learning and 
development. Forming a relationship is an existential matter, which involves 
belonging and feeling confident in a specific context (Bliding, 2004; 
Hägglund, 2007; Dahl, 2011). 

The starting point of the study is the licentiate thesis Barns sociala liv på 
fritidshemmet (‘Children’s social life in leisure-time centres’, Dahl, 2011) based 
on a child perspective.  The focus of the analysis is children’s communities of 
practice as a social construction, as well as the creation of alliances among 
children within and between these communities. Communities of practice are 
defined as a mini-community of meaning-creating actions (Wenger, 1988) 
sharing an interest in a particular issue or activity. A basic assumption in the 
study is that alliance creation forms part of the relational work of not 
including everybody (Dahl, 2011). Gender aspects that became visible in these 
communities of practice were also studied.   

This study focuses on leisure-time pedagogues’ work with and talk about 
children’s various relationships in leisure-time centres.  The pedagogues thus 
constitute the actors in this study. The issues raised in the licentiate thesis deal 
with how they face, understand and work with some of the strategies both 
chosen and avoided by children in negotiating and renegotiating relationships 
in their environment. Knowledge within this field appears central to leisure-
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ENGLISH SUMMERY 
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in their environment. Knowledge within this field appears central to leisure-
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understood as a relational phenomenon” (p. 34). Intersubjectivity is a central 
aspect from a relational perspective but does not exclude the notion that the 
subject also possesses a private inner world.   

Most of the study’s analytical concepts have been taken from Wenger 
(1998). Action repertoire is an overarching concept illustrating the ideas, 
expectations and attitudes that prevail among pedagogues when working with 
children’s relationships as expressed through talk and action. Action repertoire 
is here considered to be jointly constructed and related to a context and to 
historical and cultural practice. This study demonstrates leisure-time 
pedagogues’ notions about what are desirable and less desirable qualities in 
relationships among children. These notions are connected with what is 
regarded as normal (or deviant) and are expressible through norms for what is 
desirable in a specific context. An action repertoire may show what 
pedagogues expect from children’s relational work and what are desirable for 
how children should behave towards each other. Norms may also be used for 
analyzing different notions determined by gender. Belonging and participation 
in communities of practice are core concepts in the theory. These concepts are 
used to understand how leisure-time pedagogues create conditions for how 
children should treat their relationships in such communities. Boundary 
relations can make visible leisure-time pedagogues’ attitudes to explicit as well 
as implicit distinctions between children’s different communities of practice. 
Alliances can also create boundaries between children, obstructing their access 
to different communities spurred on by an “inner core” gathering around a 
shared interest. Both leisure-time pedagogues and children may function as 
intermediators for supporting and enabling encounters among children. 
Pedagogues may support as well as keep watch when children act close to 
borderlines.  Participation and non-participation are terms used to analyze 
different forms of negotiating participation to which adults belong and relate 
within one or several communities of practice.  With regard to children’s 
communities of practice leisure-time pedagogues’ positioning takes place via 
inside, peripheral or marginal participation and may also visualize how 
pedagogues talk about and relate to children’s positioning in different 
communities of practice.   

The methodological approach of the study is ethnographic, focusing on 
leisure-time pedagogues’ social and pedagogical processes in their work with 
children. Researchers’ interest in ethnographic knowledge is thus, according to 
Hammersley and Atkinson (2007), to try to understand people’s meaning-
creating actions in the social world while simultaneously being aware that they 
themselves are part of the social practice under study.   

The study included two different teams, comprising four persons each, 
who were all employed as leisure-time pedagogues. Each team consisted of 
three women and one man. In each leisure-time centre 60 children were 

162 

Theoretical and methodological points of departure 
The basic assumptions of the study fall within the framework of social 
constructionism. In the social constructionist paradigm reality is viewed as 
socially constructed (Burr, 2003). The reality to which human beings have 
access is thus linguistically, communicatively and socially formulated and has 
developed among people in a cultural context. Human beings are regarded as 
active and acting individuals in a changing world, which they can affect as well 
as be affected by (Berger & Luckman, 2003). In line with these ideas, 
Wenger’s (1998; 2009) social theory about learning is applied. According to 
this theory, learning is situated and takes place in a context. Wenger states 
that human beings take part in communities of practice within social learning 
systems.  It is by being included in such social contexts that we learn 
something and become what we are. Hence, community of practice constitutes 
the foundation unit of the theory, which, in Wegner’s opinion, resembles a 
mini community of meaning-creating actions. It is through mutual 
engagement between individuals that relationships are kept alive in 
communities of practice. Since taking part in such a community may be 
expressed in many different ways, there are no simple relational principles, 
according to Wenger. Still, these communities involve several individuals and 
remain over time. Accordingly, the community of practice is not to be looked 
upon as just a brief association taking place between a few people at a specific 
point of time.   

The theory is used to interpret and understand how leisure-time 
pedagogues work with children’s communities of practice in leisure-time 
centres. My point of departure is that children form part of different 
communities of practice where they negotiate their relations. Leisure-time 
pedagogues, who surround these communities, contribute through their work 
with conditions for various relationships. In communities of practice 
commitment and responsibility are important ingredients. An interesting 
aspect is the attitudes taken by leisure-time pedagogues to children’s 
commitment and responsibility in various communities of practice, and what 
qualities they may support in these relationships, which in this study refer to 
certain relational characteristics that may be of special value. The starting 
point is that qualities in relationships are mobile, socially constructed and 
evaluative.  

Theoretical framework has also been taken from Gergen (2009) and von 
Wright´s (2000) thoughts of relational perspectives. According to Gergen, we 
are always included in relationships with others. Relationships may thus not be 
regarded as something that has been created. Nevertheless, relationships are 
negotiated and transformed in a qualitative sense.  von Wright (2000) writes 
about the subject being re-created intersubjectively in social situations. Hence, 
the subject is always dependent on others, and “the unique individuality is 
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Hence, the goal is to work for “good” relationships characterized by 
harmony and consensus, which are qualities of great value to the children, 
according to the pedagogues. They claim that such relationships offer space 
for children to grow together. Naturally, in their work pedagogues also 
encounter relationships which they perceive as problematic, referring to those 
involving conflict and disharmony. To get to grips with such relationships, 
leisure-time pedagogues try to work on improving them by training the 
children to realize that there are alternative ways of acting. An implicit norm 
in the action repertoire of leisure-time pedagogues is that relationships 
containing tensions and conflicts are unproductive and should therefore be 
avoided. Their action repertoire thus seems to lack an understanding of the 
possibility that children’s work with relations may benefit from or develop by 
conflicts.  Instead, the notion of working on avoiding conflicts is markedly 
prominent.   

On the basis of the leisure-time pedagogues’ stories a number of 
communities of practice have been identified. When pedagogues talk about 
children’s communities of practice they often use metaphors, which I have 
explored when describing these. This is why identified communities of 
practice have been labelled Independent gangs, Iron strong gangs and Tight inside 
their own bubble.  Although the action repertoire contains various ways of 
handling different communities of practice, the overarching aim seems to be 
to create possibilities for children to both belong to and participate in 
communities as well as to develop different relationships and face others in 
meaningful contexts.   

In the action repertoire of leisure-time pedagogues there also emerge 
notions about children’s relational work. Such notions partly control how 
adults relate to and work with children’s different relationships.  The ones 
appearing in the analysis include: Children as creators of care, Children who 
choose being two, Children as initiators, Children engrossed in a particular interest, 
Children on the periphery of communities and Children who have not learnt to 
interpret communication patterns. These notions about children’s relational 
work seem to some extent contradictory. On the one hand, children are 
assumed to possess an inherent capacity for forming relationships with others 
while, on the other hand, it is in encounters with others that they are supposed 
to develop such competences. The action repertoire thus suggests that some 
children lack the competences needed to experience belonging and 
participation in communities of practice, that is, these children have 
difficulties in handling relationships in the view of the pedagogues.  They say 
that these children do not control themselves in a desirable way, which may be 
ascribed to the norm about good consensus relationship. Relationships whose 
qualities diverge from this norm are consequently considered problematic. 
Different notions emerge about children who position themselves on the 
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registered. The different approaches used in the construction of data are: 
participant observation, informal talks, field notes, teacher seminars, group 
interviews and individual interviews. In ethnographic studies analysis takes 
place continuously (Beach, 1995; LeCompte and Preissle, 1993). My analyses 
involve a process in several consecutive steps, i.e., they have been made parallel 
to the field work. This means that the first step in the analysis fed into the 
next, and so on. What had emerged in the analysis of observations was 
followed up as a foundation for group interviews and, later individual 
interviews. Ethical considerations have been made. The two different leisure-
time centres involved in the study included 20 children whose parents did not 
give their consent to participation.  

Results 
The aim of the study was to acquire knowledge about leisure-time pedagogues’ 
work with children’s relationships in a leisure-time centre. The focus has been 
on their collective repertoire for the purpose of finding out what it may 
contain as well as what qualities in children’s relationships that emerge as 
desirable. I have also identified the communities of practice described by 
leisure-time pedagogues and sought to understand how these are used. In the 
pedagogues’ descriptions notions about children’s relational work have become 
visible. These notions indicate the current norms for how children ought to 
behave in relationships with others. The primary results of the study are 
summarized briefly as follows. 

What clearly emerges is that leisure-time pedagogues’ action repertoire 
comprises different methods of work, which in turn condition the 
relationships of the children.  The work methods appearing in the data display 
how leisure-time pedagogues may construct environments as well as activities 
for children but also include being close to the children, supervising, 
correcting and training them in relationships. The action repertoire also 
contains a strong underlying idea of working for “good” relationships, which 
became clear not least from the qualities that emerged as desirable ones. 
Strongly emphasized qualities in the action repertoire include consensus and 
tolerance. Other encouraged qualities comprise respect, inclusion, mutuality 
and adaptation to rules, as well as confidence, closeness, quietness, intimacy 
and trust.  Independence, here relating to creativity and resourcefulness, is 
another encouraged quality.  A further aim is qualitative communication 
including reflection, sensibility, listening and argumentation. One conclusion 
is that leisure-time pedagogues are willing to work to support qualities in 
relationships that are close and intimate. On the other hand, it appears that 
pedagogues feel uncertain before relationships that are too close, claiming that 
these belong to a private, domestic sphere.  
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Conclusions 
There is a lack of studies elucidating leisure-time pedagogues’ own knowledge 
formation in the social dimension of their work. The result of this may be that 
the content aspects of working with children’s relationships have not been 
highlighted. However, this study demonstrates that, like other teacher 
categories, leisure-time pedagogues lack a professional language about 
relational practices. Knowledge within the relations field appears to be hard to 
capture and there is no movement towards helping pedagogues to take up this 
challenge. One pedagogical implication of this result is that work with 
children’s relationships should be raised to a didactic level.  In such an action 
repertoire belonging is a “what question” specifically directed towards working 
with children’s different relationships and the conditions surrounding 
children. The relevant question may then be: What does the lack of a feeling 
of belonging mean in an activity for children? The “how question” then 
becomes how pedagogues balance their work to encourage different 
relationships among children and between pedagogues and children, including 
the emotional competence involved. The “how question” also comprises 
aspects like showing curiosity and an insight into children’s worlds of 
experience. Hence, it is essential for a pedagogue to be observant of the 
conditions children face in their relational work.  

Leisure-time pedagogues’ work with children’s relationships has been 
described with the use of the overarching concept of action repertoire. This 
provides an information base of collectively developed working methods and 
of understandings of children. From a didactic perspective, the analysis of an 
action repertoire may supply leisure-time pedagogues with a more or less 
complete picture of their work with children’s relationships. It is necessary for 
this profession that the action repertoire contains tools for dealing with the 
qualitative variety of these relationships. The analysis concepts applied in this 
study may form examples of such tools.    

One example could be the relationship concept developed by Gergen 
(2009) and von Wright (2000), a tool used as a point of departure in this study 
towards contributing to a new variety-rich understanding of relationships in a 
pedagogical context.  The idea that we as human beings always form 
relationships makes the different qualities of these interesting in relational 
work involving leisure-time pedagogues and children.   Relationship qualities 
constitute a concept chiselled out in this study within the framework of 
Gergen and Wenger (1998). This concept may give a direction to this work 
by, for instance, making leisure-time pedagogues ask themselves the question: 
“What different relationship qualities do we want children to experience in the 
leisure-time centre activities?”  

Since an extended relationship concept implies dialectics, it may be applied 
to sustainable mobile relationships involving a field of tension containing 
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periphery of communities of practice. One notion emphasizes the child’s own 
choice and independence. Another gives the impression that children lack the 
ability to adapt to others. A further notion rests on the assumption that 
children never position themselves in the periphery of the community of 
others as a choice of their own. Instead they are perceived as being positioned 
by their environment.  

Leisure-time pedagogues’ action repertoire expresses the awareness that 
children do not always give grownups access to their communities. As 
grownups tend to be found on the periphery they are not always acquainted 
with what goes on in children’s relationships. The study also emphasizes the 
lack of joint discussions and analyses of working with such relationships and 
also of a professional language about these.  This may be one reason for the 
pedagogues’ use of different metaphors to describe their work with the variety 
of children’s relations.  

Three dilemmas have been identified in the analysis of leisure-time 
pedagogues’ work, each of them referring to a situation or a problem requiring 
a choice, often between different and contradictory alternatives without any 
given solution.  

The first dilemma concerns The right to protect a community of practice versus 
the obligation to give others access. This dilemma includes the conflict between 
what is perceived as morally right for safeguarding the individual’s right to 
participate in communities while simultaneously offering children the chance 
to safeguard their own communities.  A second dilemma identified in the 
analysis concerns Structural conditions versus space for professional action.  The 
prerequisites for professional work include access to a repertoire of various 
action alternatives. In working with children’s relationships the action space of 
leisure-time pedagogues is challenged by the increasing number of children 
and the decreasing number of pedagogues per child. In order to maintain the 
confidence of the children, leisure-time pedagogues need to devote more time 
to routines like attendance lists, which gives them less time to be available to 
work with children’s relationships. The third dilemma concerns Leisure-time 
pedagogues’ closeness versus distance to children’s communities of practice.  Even if 
they endeavour to get close to the children it is not self-evident that they 
receive access to their communities of practice. Instead they choose to keep 
some distance to what children are currently busy doing. Some children seek 
contact with pedagogues, while others are engrossed in their own projects. 
Nevertheless, there is a risk that pedagogues’ relationships to the children who 
do not search contact with them may become superficial.  
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to sustainable mobile relationships involving a field of tension containing 
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periphery of communities of practice. One notion emphasizes the child’s own 
choice and independence. Another gives the impression that children lack the 
ability to adapt to others. A further notion rests on the assumption that 
children never position themselves in the periphery of the community of 
others as a choice of their own. Instead they are perceived as being positioned 
by their environment.  

Leisure-time pedagogues’ action repertoire expresses the awareness that 
children do not always give grownups access to their communities. As 
grownups tend to be found on the periphery they are not always acquainted 
with what goes on in children’s relationships. The study also emphasizes the 
lack of joint discussions and analyses of working with such relationships and 
also of a professional language about these.  This may be one reason for the 
pedagogues’ use of different metaphors to describe their work with the variety 
of children’s relations.  

Three dilemmas have been identified in the analysis of leisure-time 
pedagogues’ work, each of them referring to a situation or a problem requiring 
a choice, often between different and contradictory alternatives without any 
given solution.  
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to safeguard their own communities.  A second dilemma identified in the 
analysis concerns Structural conditions versus space for professional action.  The 
prerequisites for professional work include access to a repertoire of various 
action alternatives. In working with children’s relationships the action space of 
leisure-time pedagogues is challenged by the increasing number of children 
and the decreasing number of pedagogues per child. In order to maintain the 
confidence of the children, leisure-time pedagogues need to devote more time 
to routines like attendance lists, which gives them less time to be available to 
work with children’s relationships. The third dilemma concerns Leisure-time 
pedagogues’ closeness versus distance to children’s communities of practice.  Even if 
they endeavour to get close to the children it is not self-evident that they 
receive access to their communities of practice. Instead they choose to keep 
some distance to what children are currently busy doing. Some children seek 
contact with pedagogues, while others are engrossed in their own projects. 
Nevertheless, there is a risk that pedagogues’ relationships to the children who 
do not search contact with them may become superficial.  
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various qualities that are both sustainable and changeable.  While sustainable 
relationships suggest a certain continuity and stability, the idea of mobile 
relationships makes room for change and complexity. This means that conflict 
and disagreement may also be seen as important qualities in relationships. 
This does not, however, include oppressive relationships. Children are entitled 
to meet responsible pedagogues who can extend their experiences of growing 
as individuals together with others. Instead of focusing on what the child is, it 
concerns taking an interest in who the child is (von Wright, 2000). Such 
experiences may include anything from close alliances among a few children to 
relationships among many children who share a sense of community and a 
“we” feeling.  It involves troublesome relationships that create conflicts as well 
those built on consensus.  

Gergen’s (2009) ideas open our eyes to understanding relationships as 
something existing between people, instead of being individual phenomena. In 
order to break an ingrained dualistic pattern where body and soul are regarded 
as separate entities, a different point of departure may offer new ways of 
looking.   As an alternative to viewing individuals as lacking the ability to 
handle relationships or as standing on the sidelines, Gergen and Wenger 
(1998) may help us to develop tools for facing the variety of relationships 
offered in children’s everyday practice at the leisure-time centre. Such a point 
of departure allows us to focus on the different networks of relationships 
existing in the communities of practice in leisure-time centre and to find 
inspiration in what these networks of sustainable and mobile relationships may 
achieve together, instead of focusing on individual children’s lack of ability.   
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BILAGA 1 

 

 

Till personal på avdelningen  

Mitt  namn  är  Marianne  Dahl,  jag  är  doktorand  vid  Linnéuniversitet  och  arbetar  vid 
lärarutbildningen  i  Kalmar.  I  mitt  avhandlingsarbete  studerar  jag  barns  sociala  liv  på 
fritidshemmet.  Avsikten  med  min  studie  är  att  följa  fritidspedagogers  arbete  med  barns 
relationer.  Min  handledare  för  avhandlingen  är  professor  Eva  Johansson  som  arbetar  vid 
universitetet  i  Stavanger.  Biträdande  handledare  är  fil.  dr.  Anette  Emilson  vid 
Linnéuniversitet. 

Ett  första  steg  i  studien  är  att  följa  fritidspedagogers  arbetar  med  barns  relationer  på 
fritidshemmet. Under två veckor har jag för avsikt att genomföra observationer med hjälp av 
handburen videokamera. Jag kommer att  följa en  fritidspedagog per eftermiddag. Materialet 
bildar sedan underlag för gruppintervju i ert arbetslag. I mina observationer fokuseras således 
inte  individuella  barn  utan  snarare  fritidspedagogers  arbete  med  barnens  relationer  på 
fritidshemmet.  

Nästa steg är att genomföra gruppintervjuer med er i arbetslaget utifrån underlag av de video 
observationer och fältanteckningar som har genomförts. Gruppintervjun bör ske någon vecka 
efter att observationerna är genomförda. Innan gruppintervjun i arbetslaget får ni möjlighet att 
ta del av de frågor som jag kommer att ställa till er under intervjun som kommer att bandas. 
Ett ytterligare samtalsunderlag är videosekvenser från observationerna. Om det är någon som 
hellre föredrar att genomföra enskilda intervjuer är det också möjligt. 

Skolans  rektor  har  gett  sitt  tillstånd.  Gängse  regler  för  sekretess  och  anonymitet  i 
forskningssammanhang  kommer  att  tillämpas.  Individens  skydd  sker  genom  fyra  allmänna 
huvudkrav  på  forskningen,  information,  samtycke,  konfidentialitet  samt  nyttjandekrav. 
Skolans,  fritidshemmets  och  barnens  namn  kommer  inte  att  framgå  i  rapporter  och 
redovisningar. 

För att kunna genomföra videoobservationer och gruppintervjuer som bandas behöver jag Ert 
samtycke. Jag är därför tacksam om ni fyller i talongen nedan och lämnar den tillbaka till mig. 
___________________________________________________________________________ 

Jag (  ) samtycker 

  (  ) samtycker inte 

till att delta i forskningsprojektet om hur fritidspedagoger arbetar med barns relationer i 
verksamheten.                         

Jag (  ) samtycker   (  ) samtycker inte att materialet får användas för undervisning. 

Datum________________   Namn_______________________________________________ 
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 
 
 
 
 
   
 
Till föräldrar vars barn är inskrivna på avdelningen Stjärnan 
 
Mitt  namn  är  Marianne  Dahl,  jag  är  doktorand  vid  Linnéuniversitet  och  arbetar  vid 
lärarutbildningen  i  Kalmar.  I  mitt  avhandlingsarbete  studerar  jag  barns  sociala  liv  på 
fritidshemmet.  Avsikten  med  min  studie  är  att  följa  fritidspedagogers  arbete  med  barns 
relationer.  Under  två  veckor  har  jag  för  avsikt  att  genomföra  observationer  med  hjälp  av 
handburen  videokamera.  I mina  observationer  fokuseras  således  inte  individuella  barn  utan 
snarare  fritidspedagogers  arbete  med  barnens  relationer  på  fritidshemmet.  Jag  kommer  att 
följa en fritidspedagog per eftermiddag. Senare sker även intervjuer med arbetslaget.  
 
Min handledare för avhandlingen är professor Eva Johansson som arbetar vid universitetet  i 
Stavanger. Biträdande handledare är fil. dr. Anette Emilson vid Linnéuniversitet. 
 
Gängse regler för sekretess och anonymitet i forskningssammanhang kommer att följas. Det 
innebär  bland  annat  att  medverkande  har  informerats  forskningsuppgiftens  syfte  och  hur 
studien ska genomföras. De som medverkar har rätt att själva bestämma över sin medverkan 
och  avbryta  när  de  vill.  Skolans,  fritidshemmets,  fritidspedagogernas  och  barnens  namn 
kommer  inte att  framgå  i  rapporter och  redovisningar. Videomaterialet kommer att  förvaras 
inlåst i dokumentskåp. Respekt för deltagarnas integritet är av största vikt. Rektor på skolan 
har gett sitt tillstånd till studien. 
 
Om du som förälder har några frågor är du välkommen att ringa mig, tele 070394 81 58. 
 
För att kunna genomföra videoobservationer behöver  jag således Ert och barnens samtycke. 
Jag är därför tacksam om ni fyller i talongen nedan och lämnar den tillbaka till fritidshemmets 
personal under nästa vecka (senast 25/11). 
___________________________________________________________________________  
 
Jag (  ) samtycker  (  ) samtycker inte 
 
till att mitt barn deltar i forskningsprojektet om fritidspedagogers arbete med barns relationer 
på fritidshemmet. 
 
Jag (  ) samtycker 
  (  ) samtycker inte till att materialet får användas i undervisning. 
 
 
Barnets namn:___________________________________ 
 
 
Datum_________________Vårdnadshavarens namnteckning__________________________ 
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BILAGA 3 

Fokus i dina observationer 

•  Frågor om relationer upptar mycket av barns tankar som inte alltid utgör ett 
gemensamt samtalsämne i skola eller fritidshem utan något barn får hantera på egen 
hand. I dessa möten pågår alltid ett relationsskapande mellan barnen där 
alliansbildning kan vara en del. 
 

•  ”Fritidspedagogiken bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer barn 
emellan och mellan barn och vuxna är viktiga redskap för att stödja och stimulera 
barn i deras förståelse av omvärlden” (2011, s 7). Ett övergripande mål i skollagen är 
att fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.  
 

•  I vilken utsträckning barnen idag erbjuds verktyg av de vuxna att hantera sin 

egenstyrda tid som inbegrips av relationsskapande eller om det är något som barnen 

får klara av på egen hand? 

 

•   Hur går pedagoger till väga i arbetet för att bygga hållbara relationer mellan barn i 

dagens fritidshem.  

 

•  Ett dilemma i de numera stora barngrupperna skulle kunna vara att de vuxna är mer 

av övervakare än vägledande pedagoger vilket minskar möjligheterna att arbeta 

utifrån ett grupporienterat arbetssätt.  

 

•  Finns det nya och andra tillvägagångssätt som fritidspedagoger hanterar i arbetet 

med barns relationsskapande då barngruppernas storlek har ökat?  

 

•  Hur arbetar fritidspedagoger med barns relationsskapande och vilka dilemman 

upplever de i detta arbete? 

 

•  Förhållningssätt i relation till barnen beskrivs i termer av 

bekräftande/uppmuntrande respektive avvisande/nedmuntrande beteende. 

Studien konstaterar att fritidspedagogens bemötande får betydelse för barnens 

utvecklingsmöjligheter. 

 

•  Den vuxnes interaktionsstil anpassas efter barnens språkbruk och medför olika 
förhållningssätt till barngruppen. Med Bernsteins begrepp kan pedagogernas 
förhållningssätt liknas vid en synlig och osynlig pedagogik. 
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•  Kroppsspråk? 

 

•  Vilket språkbruk amvänds mellan barn och mellan barn-vuxna? (skämtande, 

berättande, dispyter, förlöjligande, förolämpningar, förfrågningar och 

tillrättavisningar). 

 

•  Vad ingår i relationsprocesserna mellan den vuxne och barnet? 

 

•  Kan man se sociala relationer, förbindelser mellan människor vilka existerar innan 

jagets inträde men som ständigt ändrar karaktär beroende på vad som sker i 

interaktionen (s 18 Aspelin). 

 

•  Vilka ansiktsuttryck går att skönja hos de vuxna? (blick, ton, kroppsspråk). 

 

 

2 
 

 

•  Ovan resultat visar att det är en ömsesidig process i kommunikationen mellan barn 

och den vuxne som får betydelse för hur de möten blir som äger rum mellan barn 

och den vuxne. I föreliggande studie finns en strävan att studera vad det är som 

påverkar de vuxnas förhållningssätt i mötet med stora barngrupper.  

 

•  Kan fritidspedagoger berätta vad som ligger bakom de vuxnas förväntningar i arbetet 

med barns relationer?  

 

•  Ihrskog (2011) lyfter fram betydelsen av att vuxna på fritidshemmet måste känna ett 

särskilt ansvar för barns relationsarbete genom en ”ömsesidig nyfikenhet” mellan 

barn och den vuxne. Utifrån ett relationellt perspektiv kan den vuxnes närvaro och 

delaktighet i verksamheten skapa möjligheter för barnen att hantera ett relationsarbete. 

Det innebär att vuxna bör kunna skapa relationer med de barn som ingår i 

gruppen. Huruvida det sker genom ett medvetet förhållningssätt eller genom att 

endast finnas till hands för barnen är en fråga som kan lyftas i föreliggande studie.  

 

•  Vilken inverkan har den relationella pedagogiken när fritidspedagoger arbetar med 

barns relationer i de barngrupper som vistas på fritidshem idag? 

 

•  En förutsättning för att upprätthålla en omsorgsbärande relation är samtal och 

kommunikation (Noddings i Hägglunds artikel). De handlar om det vardagliga 

samtalet, som delade intressen och vardagshändelser som i skolan. Vuxna visar 

respekt.  (relationskompetent och dialogkompetent barn) 

 

•  Hur skapar pedagogen en förtroendefull relation med barnet? 

 

•  Vilken betydelse verkar en förtroendefull relation få för barns samspel? 

 

•  Hur engagerar sig pedagogen i barns relationsbygge? 

 

•  Vilka relationsnät är möjliga att få syn på? Praktikgemenskaper, allianser? 

 

•  Hur får man syn på det mellanmänskliga mötet? Medmänniska, vägledare? 

 

•  Vad är det som förhandlas i mötet?  
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BILAGA 4 

 

Frågor till arbetslaget 

1.  Vad tycker ni är fritidshemmets viktigaste uppgift? 
 

2.  Ett övergripande mål i skollagen är att fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap, hur tänker ni om det?  
 

3.  Vad strävar ni efter när det gäller barnens relationsskapande till varandra? 
 

4.  Arbetar ni på något särskilt sätt med barns relationsskapande? 
 

5.  Vilket förhållningssätt i relation till barnen anser du vara det mest förekommande i ert 
arbetslag?  
 

6.  Hur går ni tillväga för att skapa relationer med barnen i er barngrupp? 

 
7.  Vilka av barnens olika relationer är möjliga att få syn på i er barngrupp?  

 
8.  Är det möjligt att få syn på vilka som leker med vilka eller skulle vilja leka med 

någon? 
 

Följande fråga var en av ett antal frågor som diskuterades under en halv studiedag jag 
fick närvara på. (Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling. 
Skolverket, s 22 fråga 7) 

Vad kan vi pedagoger göra för att främja utvecklingen av kompisrelationer i 
fritidshemsverksamheten? 

Utdrag från er diskussion enligt mina anteckningar: 

1.  För barn gäller det att knäcka den sociala koden, att få syn på synliga och osynliga 
regler. 

Kan ni utveckla detta? 

2.  Jag tycker det är viktigt att ge beröm när barn lyckas i kamratrelationer (lägga sitt 
ego åt sidan säger någon). 

Kan ni ge något konkret exempel? 

3.  Vi ser ju ganska snabbt om någon är ensam och vi hjälper till att leta kompisar åt 
dem. Ett sådant exempel är när vi bestämmer vilka som ska åka till Bowlinghallen. 

887915_Marianne Dahl_inl.indd   190 2014-10-06   10:58



1 
 

BILAGA 4 

 

Frågor till arbetslaget 

1.  Vad tycker ni är fritidshemmets viktigaste uppgift? 
 

2.  Ett övergripande mål i skollagen är att fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap, hur tänker ni om det?  
 

3.  Vad strävar ni efter när det gäller barnens relationsskapande till varandra? 
 

4.  Arbetar ni på något särskilt sätt med barns relationsskapande? 
 

5.  Vilket förhållningssätt i relation till barnen anser du vara det mest förekommande i ert 
arbetslag?  
 

6.  Hur går ni tillväga för att skapa relationer med barnen i er barngrupp? 

 
7.  Vilka av barnens olika relationer är möjliga att få syn på i er barngrupp?  

 
8.  Är det möjligt att få syn på vilka som leker med vilka eller skulle vilja leka med 

någon? 
 

Följande fråga var en av ett antal frågor som diskuterades under en halv studiedag jag 
fick närvara på. (Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling. 
Skolverket, s 22 fråga 7) 

Vad kan vi pedagoger göra för att främja utvecklingen av kompisrelationer i 
fritidshemsverksamheten? 

Utdrag från er diskussion enligt mina anteckningar: 
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regler. 
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2.  Jag tycker det är viktigt att ge beröm när barn lyckas i kamratrelationer (lägga sitt 
ego åt sidan säger någon). 

Kan ni ge något konkret exempel? 

3.  Vi ser ju ganska snabbt om någon är ensam och vi hjälper till att leta kompisar åt 
dem. Ett sådant exempel är när vi bestämmer vilka som ska åka till Bowlinghallen. 
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BILAGA 5 

 

Utdrag från observation 

Läs och reflektera över händelsen, vilka tankar kommer upp? 

Det är torsdag eftermiddag och gemensam utevistelse för samtliga barn som ska vara på 
fritidshemmet under eftermiddagen. Har alla någon att gå med, frågar Ulla när hon 
upptäcker att en pojke inte har någon att hålla i handen. Hon pekar mot en flicka som inte 
heller har någon att hålla i och de två barnen tar varandras händer och ställer sig i ledet. 
Barnen går två och två i led till en närbelägen plats. Ulla berättar att alla leker med alla när 
de är i skogen och det är fri lek på programmet när barnen har ätit mellanmål.  Efter 
mellanmålet försvinner barnen ut i skogen som är fylld av lövskogsbuskage. Barnen delar upp 
sig i mindre grupper. En del barn till exempel tre flickor som går i skolår två leker lite längre in 
i snåren där de har en koja, de syns inte på hela tiden förrän det är dags att gå tillbaka till 
fritidshemmet. Andra grupper av barn rör sig över hela området. En flicka verkar leka själv 
och vara nöjd med det. Jag tittar lite extra på pojken som hamnade i en konflikt då han sade 
”bebis” till en annan pojke tidigare i veckan. Han är ganska ny i barngruppen. Ibland verkar 
det som att han är delaktig i en tafatt lek, men ibland är han avvaktande och lite vid sidan om 
de andra barnen. Pojken går i skolår tre och verkar inte riktigt räknas in i gruppen av de barn 
som är lika gamla på fritidshemmet. 

 

 

 

 

2 
 

Det är intressant att notera när barn som brukar vara tillsammans med någon och det 
ena barnet är borta, vad händer då? Det är svårt att hinna med allas relationer, man 
hör inte och ser inte alltid alla miner. Vissa barn får man hjälpa och då får man fråga 
om personen vill vara med, att lotsa in, de som inte vet får man visa. Det är farligt att 
bara två håller ihop hela tiden, i ettan står vissa och faller då de bara umgås med en 
person, det är en varningsklocka, det är sårbart att bara ha en kompis.  

Hur går ni tillväga för att flera barn ska umgås med varandra? 

4.  Samtalet glider över till när någon inte fungerar i en grupp. Exemplet handlar om ett 
särskilt barn som verkar ha vållat problem. Frågan är att alltid bevaka. Enligt 
pedagogen handlar det om att ett barn har något som avviker och det gör att man inte 
blir någon i gruppen, man kan inte tvinga andra att ett barn som inte fungerar måste 
vara med. Man måste stötta och hjälpa barn säger man samtidigt. 

Hur menar ni här? 

5.  Barn kan vara bekymrade över att det inte finns några andra barn i klassen kvar när 
de ser på närvarolistan. Ett annat exempel är när tre barn kommer och säger till en 
vuxen, hon har ingen att leka med och menar en av dem tre. Kamraten som det ena 
barnet brukar leka med har gått hem.  Kanske isolerar vi klassen för mycket säger 
någon. När vi har lov är det bättre. Då gör vi saker ihop, det är en styrka då möts 
barn. Att inte leka utöver klassen beror kanske på de stora grupperna, lokaler kan 
också ha betydelse. Förskolans grupp har bestått. Många gånger anser föräldrar att 
det är känsligt att dela gruppen men ibland klan det vara nödvändigt.  

Finns det andra sätt att tänka om detta? 
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BILAGA  6 
 

Individuell Intervju 
 
 

  Hur talar fritidspedagoger om sitt arbete med barns relationer? 
 

1.  Vilka frågor tror du är viktiga för barnen i er barngrupp som har med deras relationer 
att göra? (Vad) Varför tror du att dessa frågor är viktiga för barnen? Kan du ge 
exempel på några frågor som barn tar upp med dig som handlar om deras relationer? 
Exp, när barn känner sig ensamma eller relationer ändras. (Bygga förtroende, 
Psykologisera barns tankar). 

2.  När i verksamheten sker det? (Skapa möjligheter till möten).  

3.  Hur bemöter du barnens frågor? Varför tänker och handlar du så? (Bygga relationer 
med barn). 

4.  Om inte barn berättar om sina relationer, vad tror ni i så fall att det beror? (Mia) 
5.  Hur bygger ni förtroende med barn? (Bygga relationer med barn). 

 
 

 Vilka praktikgemenskaper och allianser kan fritidspedagoger identifiera och vad 
karaktäriserar dessa 

Använd klassfoton på barnen för att ringa in barn som bildar en gemenskap.  

1.   Om du ser på er barngrupp vilka samlas tillsammans?  
2.  Vad samlas man kring i de olika grupperna: (intressen, aktiviteter)? 
3.  Varför är detta viktigt för barnen tänker du?  
4.  Hur ser du på dessa grupper? 
5.   Hur vill du beskriva dem med tanke på sammansättning: 

(pojkar/flickor/skolklass/äldre/yngre barn)? 
6.  Vad är det för villkor som gör att man får vara med i olika grupper: (tillträde, 

förhandlingar, varaktighet, öppna, slutna,)? 
7.  Vad tror du bidrar till dessa olika gruppkonstellationer? (gemensamma intressen, 

status, årskurs, kön, etnicitet…) 
8.  Vilka andra grupperingar kan du se i din barngrupp? 
9.  Vad samlas barnen kring och varför? Hur ser du på detta? 

 
10. Vad är viktigt för dig/ert arbetslag i arbetet med barns relationer (vad och varför)? 

Arbetslag I, i era intervjuutskrifter har jag läst om ett uttryck som ni kallar Att lyckas i 
kamratrelationer. Kan ni beskriva vad det innebär. Hur arbetar ni konkret? Varför? 
(Barn som hinder för relationsarbete).  
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Vad innebär det när ni säger att barn måste knäcka den sociala koden, att få syn på 
synliga och osynliga regler? Kan ni ge något exempel på hur det kan se ut? Hur arbetar 
ni i så fall med det? Varför? (Lära barn relationskompetens). 

Arbetslag II. Ni berättar i intervjun att det är de barn som har ”extra svårt” som behöver få 
hjälp med konkreta råd i relationer.  De här barnen är inte riktigt ”självgående”. Kan ni 
beskriva vad det innebär? Hur arbetar ni konkret? Varför? (Barn som hinder för 
relationsarbete). 

Ni nämner att Det finns de flickor som är bra på att ”ta hand om” men ibland leder det till 
att även de tröttnar och inte orkar med”. Kan ni beskriva vad det innebär? Hur arbetar ni 
konkret i dessa situationer? Varför? (Barn som relationsskapare). 

Finns det liknande berättelser om pojkar och hur är de i så fall? 

 Vilka dilemman/möjligheter möter ni i arbetet med barns relationer?   

Om två barn alltid väljer att leka för sig själva och är i sin egen bubbla Vad tänker ni om 
det? Varför? (Barn som hinder för relationsarbete). 

Hur ser ni på regeln ingen ska få vara ensam, om man inte själv vill?  

Hur löser barnen detta emellan varandra? 

I ett  intervjusvar säger en pedagog Om det är någon som alltid går  för sig själv  får man 
som  pedagog  se  till  situationen  och  reflektera  över  vad  som  ligger  bakom  och  handla 
därefter. Kan ni komma på ett exempel på hur ni har handlat  i denna situation någon 
gång? Varför?  

Det verkar som att en del barn har svårare än andra att få vara med i lekar och ibland inte kan 
”läsa av leksignaler”. Vilka svårigheter ser du just i detta? Hur gör ni (att vuxna visar, 
barn visar varandra). Varför? (Barn som hinder för relationsarbete, Lära barn 
relationskompetens). 

Vad är det som skiljer ert arbeta med barns relationsarbete för ett antal år sedan? (Strukturer 
som hinder för relationsarbete. Barn som relationsskapare).  

Vad är det för villkor som gäller för att arbeta med barns relationer? (Lära barn 
relationskompetens). 

När det handlar om förebyggande arbete runt barns relationer exp trivselenkät hur följer ni 
upp den? (Lära barn om relationskompetens. Förebyggande arbete). 

 

Ni som ansvarar för Livkunskap/Kompissamtal, kan ni berätta om syftet? (Lära barn 
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Vad innebär det när ni säger att barn måste knäcka den sociala koden, att få syn på 
synliga och osynliga regler? Kan ni ge något exempel på hur det kan se ut? Hur arbetar 
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hjälp med konkreta råd i relationer.  De här barnen är inte riktigt ”självgående”. Kan ni 
beskriva vad det innebär? Hur arbetar ni konkret? Varför? (Barn som hinder för 
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att även de tröttnar och inte orkar med”. Kan ni beskriva vad det innebär? Hur arbetar ni 
konkret i dessa situationer? Varför? (Barn som relationsskapare). 

Finns det liknande berättelser om pojkar och hur är de i så fall? 

 Vilka dilemman/möjligheter möter ni i arbetet med barns relationer?   

Om två barn alltid väljer att leka för sig själva och är i sin egen bubbla Vad tänker ni om 
det? Varför? (Barn som hinder för relationsarbete). 

Hur ser ni på regeln ingen ska få vara ensam, om man inte själv vill?  

Hur löser barnen detta emellan varandra? 

I ett  intervjusvar säger en pedagog Om det är någon som alltid går  för sig själv  får man 
som  pedagog  se  till  situationen  och  reflektera  över  vad  som  ligger  bakom  och  handla 
därefter. Kan ni komma på ett exempel på hur ni har handlat  i denna situation någon 
gång? Varför?  

Det verkar som att en del barn har svårare än andra att få vara med i lekar och ibland inte kan 
”läsa av leksignaler”. Vilka svårigheter ser du just i detta? Hur gör ni (att vuxna visar, 
barn visar varandra). Varför? (Barn som hinder för relationsarbete, Lära barn 
relationskompetens). 

Vad är det som skiljer ert arbeta med barns relationsarbete för ett antal år sedan? (Strukturer 
som hinder för relationsarbete. Barn som relationsskapare).  

Vad är det för villkor som gäller för att arbeta med barns relationer? (Lära barn 
relationskompetens). 

När det handlar om förebyggande arbete runt barns relationer exp trivselenkät hur följer ni 
upp den? (Lära barn om relationskompetens. Förebyggande arbete). 

 

Ni som ansvarar för Livkunskap/Kompissamtal, kan ni berätta om syftet? (Lära barn 
relationskompetens). 
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