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Abstrakt
Engelsk titel: Joy, Anger, Sorrow - a development work to promote children’s
'understanding of their own and others' feelings.

Detta utvecklingsarbete har som syfte att skapa tillfällen för elever i tredje klass att
förstå egna och andras känslor. Utvecklingsarbetet har använts som ett sätt att få elever
att komma i kontakt med sina känslor och därigenom främjas till en god
uttrycksförmåga. Under tre tillfällen med elever i tredje klass har bildskapande och
kreativt skrivande varit en metod för att komma i kontakt med ämnet. Eleverna har,
genom känslorna glädje, sorg och ilska fått samtala och sedan skapa med bild och text.
Eleverna har i grupp fått ta del av varandras erfarenheter som berör känslor och själva
delat med sig av sina erfarenheter De har fått använda sig av sin fantasi och kreativitet. I
projektet uppmuntrades eleverna att använda olika tekniker för att genomföra
skapandeuppgifterna de fick. Genom deltagande observation har vi försökt ta reda på
om eleverna kan använda sig av bildkskapande och kreativt skrivande för att närma sig
en förståelse för egna och andras känslor. Utöver de deltagande observationerna
genomfördes en intervju med ansvarig lärare. I resultatdelen framkommer hur vida
projektet har utvecklat eleverna och/eller verksamheten.

Nyckelord
Bildskapande, Fritidshem, Kreativitet, Känslor, Värdegrund.
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1 Inledning
Vi är två blivande lärare i fritidshem som har valt att skriva ett utvecklingsinriktat
examensarbete. Vi har utfört arbetet under vår verksamhetsförlagda utbildning,
vårterminen 2017. Vi valde utvecklingsinriktat arbete just för att det är användbart för
oss i vårt framtida yrke, då det är likt ett systematiskt kvalitetsarbete.
Innan vi bestämde inriktning på utvecklingsarbetet förde vi samtal med lärarna i
fritidshemmet. De gav oss då olika alternativ som de ansåg behövde utvecklas i
elevgrupperna. Ett av förslagen som skolan gav var att arbeta med läslust då de vid den
tiden höll på att fortbilda sig i just läsning. Vi kom då överens om att arbeta med
elevernas läsintresse. När vi studerade ämnet närmre kom vi dock fram till att det var
för brett för att arbeta med inom den tidsram som vi hade. Nivåerna på elevernas läsning
skiljer sig också åt och vi fann det svårt att arbeta med ämnet just därför.
Eftersom det skiljer sig mycket i varje individs läsning ansåg vi det svårt att nå dem
utifrån deras individuella nivå. Efter samtal med lärarna kom vi fram till att göra ett
utvecklingsarbete som skapar möjligheter för eleverna att komma i kontakt med sina
känslor och därmed förstå andras. Genom att arbeta med bildskapande och kreativt
skrivande var förhoppningen att främja hanteringen av känslor hos eleverna. De skulle
få använda sig av egna erfarenheter och utifrån dessa bli mer medvetna om sina egna
känslor. Bruner (2002) hävdar att bearbeta sina tankar i textform kan hjälpa eleven att
hantera och bearbeta tidigare upplevelser och händelser som hen varit med om. Barnen
som uppfattas som stökiga och problematiska ska ges chans att reflektera och förstå hur
deras uttryck kan komma att påverka deras relationer med andra (a.a.).

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem
(Skolverket, 2016:9).

Eleverna skapar med bild och text och därigenom ska de främjas i sin uttrycksförmåga.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling
och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske
genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov,
intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt
utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I
undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt,
uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande
(Skolverket, 2016:24).

Fritidshemmet har ett ansvar att bidra till elevernas utveckling och samtidigt arbeta för
att eleverna får en meningsfull fritid. Elevens skapande tar avstamp i deras egna
erfarenheter och intressen. Enligt Lundgren (2000) kan denna typen av uppgift lämna
elever i beroendeställning till läraren och en relation som inte är jämlik. Med det menar
Lundgren (a.a.) att även vi som lärare bör dela med oss av erfarenheter för att uppnå
denna jämlikhet.
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2 Syfte och mål
Vi har som syfte att skapa utrymme för eleverna i årskurs 3 att hantera och förstå sina
känslor i fritidshemmets sociala sammanhang genom samtal, bildskapande och kreativt
skrivande.

2.1 Frågeställningar
1.

Hur kan man skapa en förståelse hos barn för egna och andras känslor
genom samtal, bildskapande och kreativt skrivande?

2.

Hur kommer känslor till uttryck i barns ord, bilder och texter?
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3 Bakgrund och nulägesanalys
På skolan där vi utfört utvecklingsarbetet går cirka 380 elever varav 350 elever går i
grundskolan från förskoleklass upp till årskurs 6. Cirka 30 elever går i särskolan upp till
årskurs 10. Det innebär att det är många elever som går på skolan som samsas om
gemensamma ytor. Avdelningen där vi har utfört utvecklingsarbetet på består av tre
klassuppsättningar och fungerar även som fritidshem på eftermiddagen för elever i
årskurs 3 och 4.
På fritidshemsavdelningen är det för tillfället fem verksamma pedagoger varav två är
elevassistenter. Efter att ha vistats i fritidshemmet och samtalat med lärarna, var vårt
gemensamma intryck att nivåerna på elevernas sätt att uttrycka sig skiljer sig åt. Det
finns elever som tar ut sin ilska på andra elever och agerar i affekt när de blir arga.
Verbala kränkningar mot andra elever men även mot pedagogerna förekommer. Det
finns även de elever som vänder sig inåt när de är ledsna och då har vi som lärare svårt
att upptäcka dem. En del elever har behov av att vända sig till lärare medan andra inte
har de behovet, eller vågar ta hjälp. Andra barn bidrar till att balansera samvaron i
fritidshemmet när spänningar uppkommer. Många av eleverna visar sin glädje utåt och
bidrar därmed till en positiv miljö.
För att främja elevers uttrycksförmåga skapades tillfälle för eleverna att få tid till att
använda sin kreativitet i text och bild, utifrån temat känslor. Genom arbetet hoppas vi
att vi har väckt nyfikenhet och reflektion hos den enskilde individen. Projektet har haft
tre tillfällen under planerad tid i fritidshemmet och var ämnat för alla elever oavsett hur
utvecklad deras uttrycksförmåga var. Deltagandet var frivilligt och det innebar att det
konkurrerade med andra aktiviteter på fritidshemmet. Fotboll och andra
utomhusaktiviteter och intresset för skapande styrde deltagandet vilket gjorde det svårt
att nå alla.
Vi ville att eleverna med hjälp av sin kreativitet och fantasi samt sina intressen och
världar ska uttrycka sig. Meier (2011) och Elbow (2002) menar att eleven producerar
och omsätter tankar med hjälp av sin kreativitet. De omsätts till historier och ger
individen möjlighet att förstå sig själv. Eleven får också möjlighet att påverka andra
genom att besitta den här förmågan. Det innebär att de genom sitt skapande kan
inspirera varandra och ta del av varandras verk. Genom samtal med lärare på
fritidshemsavdelningen framkom att den här typen av arbete kan komma att påverka
verksamheten positivt. Förhoppningen är att elever utvecklar sin uttrycksförmåga och
att eleverna anammar sättet att uttrycka sig på och därmed att kränkningarna ska komma
att bli färre.
Att ha en god uttrycksförmåga innebär för den enskilde eleven att den genom talet kan
lösa konflikter, tala för sig själv samt dela med sig av sina egna erfarenheter och få en
förståelse för andra människor. Det i enlighet med värdegrunden som skolan arbetar
efter (Skolverket, 2016).
Syftet med utvecklingsarbeten är att starta upp en process till förändring (Denscombe,
2009). I den svenska skolan idag utförs systematiska kvalitétsarbeten som även de är en
process i förändring till förbättring. Håkansson (2013) uppger tre grundläggande
beståndsdelar för att uppnå ett systematiskt kvalitetsarbete. Dessa tre är innehåll,
processer och metoder. Innehåll är den första som styrs av de mål, krav och riktlinjer
som finns i skollag, läroplaner och förordningar för skolan. Processer innebär att samla
information för att sedan utvärdera kvaliteten och för att utveckla måluppfyllelsen. Den
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sista delen är metoder som innebär hur fritidshemmet i sitt systematiska kvalitetsarbete
samlar in data som de sedan behandlar i analys (a.a.).

Genom
undervisningen
i
fritidshemmet
ska
eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang för
skilda syften,
• Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
(Skolverket, 2016:25).

I uppdraget som lärare i fritidshem ingår att arbeta med elevernas kommunikativa
förmåga. Denna kan främjas på många olika vis, här genom bildskapande och kreativt
skrivande där känslor var temat. Fritidshemmets uppdrag är att verka för ett arbete som
är utvecklande och lärande på såväl gruppnivå som individnivå där alla elever ska få
känna trygghet och tillhörighet i elevgruppen genom goda kamratrelationer (Skolverket,
2016).
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4 Tidigare forskning
I det här avsnittet av examensarbetet presenteras tidigare forskning kring ämnet. Vi går
igenom estetisk verksamhet, sociala aspekter och socialt lärande, självbild och känslor,
kreativt skrivande, lärarens betydelse, tidig skrivutveckling samt motivation.

4.1 Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet i skolan uttrycks av Lindgren (2006) ha fått ett större utrymme i
olika diskussioner. I den analys som utförts av Lindgren (a.a.) identifieras olika
diskurser som berörde legitimiteten av den estetiska verksamheten i skolan. Dessa är:
kompensation, balans, lustfylld, fostran och förstärkning. Kompensation beskrivs utgå
från elevens individuella behov. De elever som har någon form av svårighet och/eller
problem beskrivs ha större behov av just estetisk verksamhet då den kan användas som
ett terapeutiskt inslag. Av den anledningen menar Lindgren (a.a.) med stöd i hennes
analys att barn med speciella behov behöver mer tid i estetiska ämnen.
Vidare menar Lindgren (2006) att elever som misslyckas i teoretiska ämnen, genom mer
tid i de estetiska, förbättrar sina resultat och därigenom ökar sin motivation. Författaren
beskriver hur estetiska verksamheter bidrar till att den teoretiska kunskapen som
förmedlas i den traditionella bänkundervisningen tillgodoses när ämnen integreras med
varandra. I Lindgrens (a.a.) analys uttrycker lärarna att eleverna bedöms behöva en
balans mellan de teoretiska ämnena och de praktisk-estetiska. Anledningen sägs vara att
eleverna inte ha tålamod att arbeta med en och samma sak under längre stunder. Vidare
beskrivs hur en balans ger förutsättningar för lärande inom andra ämnen då en
ämnesintegration kan närma sig en helhet över hela skoldagen. Det innebär också att
balansen utgörs av praktiskt och teoretiskt arbete som fångar upp långt fler elever än om
arbetet utgjorts av endast en sorts undervisning (a.a.).
Lustfylldhet blir ett led i skolans alla verksamheter som synliggörs i Lindgrens (2006)
analys men som också ingår i lärares uppdrag, att främja en livslång lust att lära
(Skolverket, 2016). Det praktiska arbetet i de estetiska ämnena främjar enligt Lindgren
(2006) såväl balans som lustfyllt lärande. Vidare talas det om fostran och hur den är
knuten till samhället då eleverna i dessa ämnen tränar sin förmåga att samarbeta och
anpassa sig men också ömsesidig respekt med andra människor. Skolan ska fostra
morgondagens medborgare och genom de estetiska forumen främjas detta enligt
författaren (a.a.).

4.2 Sociala aspekter och socialt lärande
Jungerstam m.fl. (2007) menar att om en elev ska känna att hen trivs i en grupp och har
en inre tillfredställelse krävs det att eleven känner delaktighet och samhörighet i sin
vardag. Det här gäller alla sammanhang i såväl skola, hem och i fritidsaktiviteter.
Författarna (a.a.) menar också att vikten av att en elev upplever att hen blir lyssnad på,
känner sig respekterad och delaktig är stor. Det här bringar eleven mening och det
hänger samman med elevens psykiska hälsa. Elevens samvaro med andra spelar en stor
roll för denne och kan också påverka hur hens kommande sociala utveckling ter sig.
Lärare och elevers relation beskrivs också som ett moment som är positivt bidragande
till elevens trivsel. Eleven bör se sin egen del i sin vardag på ett sådant vis att hen tar
initiativ att bli delaktig och genom det få ett inflytande. För att det ska vara möjligt bör
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läraren ge viss stöttning (a.a.). Det kan i skolans verksamhet handla om delaktighet och
gemenskap i fritidshemmets sociala sammanhang. Vidare bidrar inflytande till ett
socialt lärande och gemensamt kan eleverna ta del av varandras erfarenheter och
därigenom lära av varandra.

4.3 Självbild och känslor
Brummelman m.fl. (2013) har utfört en studie som visar att när vuxna försökt stärka ett
barn som har en låg självkänsla och använt sig av kommentarer som ”du är så duktig”
och barnet sedan misslyckas med det som hen fått ta emot beröm för, leder till ännu
sämre självkänsla. Vidare menar författarna (a.a.) att komplimanger och uppmuntrande
ord kan stjälpa elever med låg självkänsla istället för att hjälpa den. Det för att den här
komplimangen skulle initiera att eleven borde kunna så mycket mer än vad den
presterar. I värsta fall undviker elever med låg självkänsla att göra sådant som hen inte
kan vilket resulterar i att eleven inte utmanar sig själv. Allt för överdrivet beröm stjälper
alltså barn med lågsjälvkänsla medan elever med god självkänsla blir uppmuntrande och
vill visa vad de går för. Den vuxnas intentioner att stärka eleven blir alltså tvärt om och
elevens självkänsla påverkas negativt. Lärare kan istället för att berömma prestationer
ge beröm som innebär att eleven känner sig bra oavsett vad eleven presterar (a.a.).

4.4 Kreativt skrivande
Att reproducera erfaren verklighet, att laborera/leka med erfaren verklighet och att
redogöra för erfaren verklighet, är tre olika kategorier som benämns i Björns (1997)
avhandling som innefattar barns textskrivande. Enligt Björn (a.a.) är dessa tre kategorier
sätt för barn att kunna uttrycka de erfarenheter de varit med om. Kategorierna är
dessutom barnens förhållningssätt till sin förmåga att anpassa sig till omgivningen de
befinner sig i. I analysen som genomförts framkommer att alla medverkande barn i
studien har sina egna sätt att förhålla sig till sin omvärld. Barnen förs enligt författaren
(a.a.) samman då den gemensamma miljön är det tema som ska bidra till det
engagerande skrivandet även om det är den personliga relationen till den omgivande
kulturen som syftas på. Den reproducerande delen av ett textskapande hos barn menar
Björn (1997) kunna inspirera barn att våga utvecklas och vidare våga leka eller laborera
med texter utifrån sin egen verklighet. Då de återger texter som redan finns utmanas de
fortsatt att skapa efter eget huvud. Vidare menar författaren (a.a.) att leka och laborera
med erfaren verklighet kan vara att bryta från deras verklighet. Eleverna laborerade i
sina texter på ett sådant vis att det till största del var fiktiva karaktärer och platser i deras
berättelser. Den tredje kategorin, att redogöra för erfaren verklighet, är en textform som
berättar om verkligheten. Alltså att eleverna delger erfarenheter (a.a.).
När eleverna arbetar med skrift och själva ska skapa berättelser krävs det att den
kognitiva förmågan fungerar på flera plan. Eleven bör vara öppen för den egna fantasin
och genom sin skriftliga förmåga författa ner den fantasi som hen har (Taube 2007).
Eleven bör ha förmågan att skapa en sammanhängande text genom att omsätta tal och
tankar till text. Åldern spelar roll för hur eleverna utvecklas kognitivt. I sexårsåldern har
inte barn förmågan att skapa en sammanhängande berättelse av ett händelseförlopp och
väva ihop det till en sammanhängande historia. Utan det blir då ofta upplevelser som
berättas men som är svåra att förstå hur de hänger ihop. Alltså hänger inte händelserna
ihop såsom en berättelse med början och slut förväntas göra även om barnen själva
förstår varandra. När ett barn är tio år gammal menar författaren (a.a.) att barnet har en
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så pass utvecklad kognitiv förmåga som gör att hen kan skapa historier med mer
sammanhängande innehåll. Barnet kan skapa sammanhang och bli mer specifik och
redogöra detaljer i berättelsen så som tid och rum (Alamargot & Fayol, 2009, Graves
1994).
Även Hoff (2003) menar att barn i tioårsåldern är i sin kreativa toppform. Kreativitet
förklaras som något, som förankras i en verklighet men som sedan med hjälp av fantasin
skapar något nytt. Med barns kreativa toppform menar Hoff (a.a.) att just 10-åringar har
stor förmåga att använda den verklighet de lever i eller har levt i för att skapa något nytt
i deras egen värld. Hoff (a.a.) har genomfört en studie uppdelad i fyra delar. Den visar
på hur kreativitet och fantasi hör ihop. Hen använde sig av bildskapande som en form
för att ta reda på hur barns kreativitet ser ut. Resultatet visade att pojkars kreativitet
skiljde sig mot flickors på ett sådant vis att flickornas teckningar bedömdes som mer
kreativa medan pojkarnas inte var lika livfulla. Den andra delen av studien kunde inte
visa någon skillnad i resultatet. Den syftade till att ta reda på om barnens
kreativitetskompetens gjorde skillnad för deras självbild. Den tredje delen syftade till att
ta reda på om barns sociala förmåga påverkades i utbildningen. Resultatet visade att
kreativitet hade en stor betydelse för de barnen på ett sådant vis att de tycktes hantera
bristen på social kompetens genom att skapa. Den fjärde studiedelen syftade till att ta
reda på hur låtsaskompisen kan ha en funktion för barn. Hoff (2003) menar att
låtsaskompisen är barnens kreativa sätt att se på sina inre förmågor och utveckla dessa.
Vidare talar Hoff (a.a.) om att fantasin kan hjälpa till att drömma om framtiden, utforska
dåtiden men också att planera nutiden.

4.5 Lärarens betydelse
Läraren har stor makt att styra elevers aktiviteter i olika riktningar (Björn, 1997). Att
läraren har inflytande kan därför hjälpa elever i deras skapande av text. De
observationer som författaren (a.a.) genomförde visade att lärares sätt att agera och
interagera med elever påverkade deras resultat i klassrummet. Studien visade på vikten
av att ha kännedom kring och om varje elev för att på bästa sätt kunna motivera och
vägleda i deras lärande och utveckling (a.a.). Lindgren (2006) visar i sin analys att de
lärare som har ett praktisk-estetiskt ämne har mer omsorgstänk om och för individen än
lärare som har teoretiska ämnen. Det innebär också att dessa lärare har en större
förmåga att hjälpa sina elever till ett bättre mående genom sina ämnen. De teoretiska
ämnena och dess lärare ses däremot som mer regelstyrda och fostrande i sin
undervisning (a.a.).

4.6 Tidig skrivutveckling
I en artikel som gjorts av Si Cheng och Jing Zhou (2010) om en studie utförd i Kina
synliggörs att barn visar stort intresse att kombinera text med bild. Elever har i sin
process av att lära sig skriva lärt sig hur bilder och text hör ihop och hur de kan använda
sig av båda. Bilder kan också underlätta för eleverna när det vill beskriva något som det
inte kan sätta ord på. Under tiden som eleverna arbetar med att skriva inspirerar de
varandra. Skrivandet sägs ha en god påverkan när det kommer till att verka stimulerande
för elevernas kreativa tänkande (a.a.).
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4.7 Motivation
För att motivation ska infinna sig hos eleverna talar Wirdenäs (2013) om att tydlig
information angående uppgiften är av största vikt. En tydlig lärare skapar effektivitet
hos eleven då denne direkt vet vad uppgiften går ut på och löser den. Det skapar i sin tur
motivation till att vilja förstå. En lärare bör vara uppmärksam på omgivning och miljön
som sker i klassrummet samtidigt som läraren ser till att ordningen hålls. Om läraren
enbart fokuserar på att hålla koll på eleverna i klassrummet menar Giota (2002) att
elevernas kreativitet inte har chans att komma till uttryck. För att skapa och upprätthålla
en motivation hos eleverna är det viktigt att läraren är medveten om hur hen ser på
eleverna och försöker möta dem från den värld där de befinner sig.
Att en lärare bara utgår ifrån sin egen värld och inte ser eleverna utifrån där de befinner
sig utan enbart räknar med att eleverna ska anpassa sig till läraren är en faktor som kan
bidra till att eleverna tappar sin motivation. De elever som inte förstår uppgiften slutar
tillslut att försöka eftersom att självkänslan är hotad. Eleverna resonerar då som så, att
har de inte förbrett sig har det heller inte försökt och kan skylla på det när de
misslyckas. Det kan vara något som leder till ett destruktivt beteende enligt Giota
(2002).
Även Lundgren (2000) har i sin etnografiska studie, visat på hur elevers motivation har
betydelse för uppgifterna de ska lösa. Lärare har i den studien givit eleverna till uppgift
att göra ”Boken om mig” som syftade till att uttrycka sina innersta känslor. Denna
uppgift skulle i ett senare skede lämnas till läraren för bedömning. Enligt Lundgren
(a.a.) hamnar eleverna här i en beroendeställning till läraren där de ska dela med sig
medan läraren inte gör det. Det innebär för eleverna en svårighet i att förstå varför
uppgiften är nödvändig då de inte ömsesidigt lär känna varandra och relationen inte blir
jämlik. Jämlika relationer är i skolans värld av vikt för att ha ett förtroende för varandra,
lärare till lärare, lärare till elev och elev till elev (a.a.).
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5 Teorianknytning
I den teoretiska utgångspunkten presenterar vi Vygostkij (1995) och den sociokulturella
teorin som kommer speglas i utvecklingsarbetet. Vi delar även in detta i underrubriker
för att få en tydligare struktur och för att på ett begripligt sätt presentera den teoretiska
utgångspunkt vi har. Vi börjar med kreativitet.

5.1 Kreativitet
Enligt Vygostkij (1995) finns det två typer av handlingar hos människor och den första
är återskapande/reproduktiv. Det innebär att vi använder vårt minne för att återskapa
tidigare intryck. De andra handlingarna beskrivs vara kreativa eller kombinatoriska.
Med det menas att den mänskliga hjärnan har långt mer kapacitet än att återskapa och
kan genom tidigare erfarenheter med hjälp av sin fantasi, kombinera dessa erfarenheter
och på så vis skapa nya beteenden och/eller situationer. Den mänskliga hjärnans
kombinatoriska förmåga är enligt Vygotskij (a.a.) grundläggande för den kreativa
aktiviteten.

Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en
framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt
förändrar sin nutid (Vygotskij, 1995:13).

Den kreativa aktivitet som Vygotskij (1995) beskrivit är grundad på den mänskliga
hjärnans kombinatoriska förmåga och den kallas också för fantasi. Vygotskij (a.a.)
menade att det är fantasin som är grunden och det som möjliggör det estetiska
skapandet. Redan i tidig ålder finns det kreativa processer hos barn som ofta yttrar sig i
deras lekar. Ett exempel är barn som använder pinnar och gränslar dem och förklarar för
oss att det är en häst. Detta är reproduktiv lek där barnet i fråga har sett någon annan
rida eller gjort det själv och därigenom blir kreativ och låter fantasin skapa en häst av en
pinne. Denna kreativa/kombinatoriska aktivitet börjar långsamt för att stegvis utvecklas
till något mer komplext (a.a.).
Vidare menade Vygotskij (1995) att fantasi är en livsviktig funktion för människan och
den förenas enligt honom med verkligheten genom fyra grundläggande former. Den
första formen är att fantasin alltid är uppbyggd av någonting som vi hämtat ur
verkligheten, ur våra egna erfarenheter. En saga som berättas har element från
verkligheten, så som träd, gungor och stigar medan figuren som talas om kanske är en
påhittad sådan. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det alltså av vikt att vidga elevernas
erfarenheter för att de ska få en bra grund att stå på i en skapande verksamhet. Den
andra formen av samband mellan fantasi och verklighet beskrivs vara relationen mellan
den färdiga fantasiprodukten och en komplex förståelse av verkligheten. Med det menas
att vi inte bara återskapar verkligheten i fantasin utan också gör det med en djupare
förståelse för verkligheten. Från en pedagogisk synvinkel blir den formen av fantasi
kopplat till verkligheten viktig att främja för elevens utveckling och beteende (a.a.). Den
tredje formen beskriver det emotionella sambandet som enligt Vygotskij (1995) visar
sig på följande vis. Varje känsla strävar efter att förankras i bilder som motsvarar den
känslan vi har, för att ta ett exempel: sorg betecknas med svarta kläder och kärlek med
röda rosor. Vidare kan bilder vara inbillning som utgör en känsla hos människan som
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exempelvis skräck. Fantasin har skapat bilden av en figur i en mörk gränd som inte
existerar medan känslan hos den som ser figuren är fullkomligt verklig. Den fjärde och
sista formen beskrivs vara en fantasiskapelse som framställer något nytt som inte finns
med i våra erfarenheter och som inte heller kan jämföras med något verkligt. Fantasin
strävar efter att bli aktiv och det genom de inneboende impulser vi har, den beskrivs
vara strävande mot ett förverkligande (a.a.).

5.2 Språk- och bildskapande
Bildskapande är något som Vygotskij (1995) menade vara en stark del i barns
utveckling för uttrycksförmåga. Genom att rita ges det lilla barnet möjlighet att uttrycka
sin omvärld. Vad barn skapar i sitt ritande beror på ålder och de utvecklas hela tiden,
och övergår sedan till ett litterärt skapande. Gemensamt för de mindre barnen är att de
har ett intresse av att rita men med åldern övergår det till andra former av skapande
såsom byggnationer och längre fram i åldrarna hamnar de generellt i det litterära
skapandet (a.a.).
Vygoskij menade att språket är ett socialt redskap för kommunikation som kan
förmedla kunskaper men även ge uttryck för känslor och värderingar (Bråten, 1998).
Enligt Vygotskij (1995) är barns skriftspråk på en lägre utvecklingsnivå än deras
muntliga språk vilket betyder att barn måste utvecklas för att komma fram till det
litterära skapandet. De behöver en hög nivå av samlade erfarenheter och
språkbehärskning för att komma till detta. Anledningen är att det muntliga och det
skriftliga språket ligger så långt ifrån varandra då det skriftliga språket har andra regler
mot det muntliga. I det muntliga språket kan vi även ta hjälp av gester och kroppsspråk i
vår kommunikation vilket inte är möjligt i skriftspråket. Barn förstår ofta inte varför de
måste skriva, de har heller inget inre behov av det vilket ofta yttrar sig i skolan där
ämnen har delats ut till eleverna där de inte har någon inverkan på vad som ska skrivas.
Det blir alltså viktigt att ha ett tydligt syfte med det som ska skrivas för att ge eleverna
förståelse för uppgiften (a.a.).
Vygostkij (1995) menade att urvalet av texter och ämnen är av största vikt för att
eleverna ska finna motivation för skrivandet. Med det menade han att en kännedom om
barnet och dess erfarenheter kan locka dem att skriva och uttrycka sig om sin inre värld.
Det handlar om att väcka de förmågor som redan finns hos barnet och hjälpa till att
utveckla dessa. Vidare menade Vygotskij (a.a.) att barns skapande inte alltid uppstår
spontant utan kan behöva planeras som en styrd aktivitet, likväl som lärare går in och
styr i leken. Fortsättningsvis talas om att det inte är tillfredställelsen av att leka som är
det viktigaste för barnet utan det som barnet lär under leken som exempelvis samspel
med varandra. Vidare är det inte själva skapandet som är det viktiga utan vad barnet lär
sig genom skapandet och vilka förmågor som främjas (a.a.).
Alla människor använder sig av olika redskap för att kommunicera. Genom olika typer
av kommunikativa medel når vi varandra genom exempelvis text, drama och musik.
Lidberg (2007) menar att vi kommunicerar för att förstå vår egen omvärld, vår
världsbild, men också för att förstå andra människor. Genom texter och det verbala
språket ges människor möjligheter att uttrycka sina tankar, känslor och deras syn på
omvärlden. Enligt författaren har alla barn olika förutsättningar att skapa
kommunikation, det beroende på vilken bakgrund och vilka erfarenheter de har. Även
miljö, klass och etnicitet har en inverkan på barnens förmåga att uttrycka sig (a.a.).
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Förskolan, skolan och fritidshemmets uppdrag blir därför extra viktigt för de barn som
inte har dessa förutsättningar.
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6 Metod
Detta arbete är ett utvecklingsarbete och en form av aktionsforskning som har utförts på
vår VFU-skola. Utvecklingsarbetet syftar till att vara med och bidra till en förändring i
verksamheten. Denscombe (2009) beskriver aktionsforskning som utforskande praktiker
som skapar riktlinjer för det metodiska tillvägagångssättet. Hen beskriver
aktionsforskning som en cyklisk process som är indelad i fem steg; Professionell
praktik, Kritisk reflexion, Forskning, Strategisk planering samt Handling. I vårt fall är
den professionella praktiken det fritidshem som utvecklingsarbetet ska genomföras i.
Den kritiska reflexionen identifierar utvecklingsområdet där förändringarna bör ske,
forskningen tar i sin tur vid och hjälper oss att undersöka vad vi ska göra och hur. Den
strategiska planeringen blir en handlingsplan baserad på forskningen som leder oss i det
femte steget, handling, som blir arbetssättet för att utveckla verksamheten (a.a.).
Arbetet har även riktat sig till en del av värdegrundsarbetet på skolan där all personal
ska verka för alla människors lika värde, främja varje elev för utveckling till självsäkra
och starka individer samt att främja aktning för varje människas egenvärde (Skolverket,
2016). I följande text förtydligar vi vilka metoder som använts vid planering av
projektet. Vi presenterar genomförandet samt metod för dokumentation av processen.
Under den första veckan arbetade vi med glädje. Det presenterades för eleverna med
hjälp av bildskapande vi hade gjort. Vi diskuterade därefter hur glädje påverkar en och
vad som händer i kroppen när man blir glad. Andra tillfället var känslan ilska. Det
tillfället presenterades med musik. Vi spelade musik som upplevs som arg när eleverna
gick in i Ateljén och satte sig. Efter detta diskuterade vi ilska. Det tredje tillfället var
känslan sorg där vi återigen lyssnade på sorgsen musik med mycket stråkar, detta fick
igång elevernas diskussion. Antalet elever ändrades från de olika tillfällena, detta kan
bero på att skolan hade lov en vecka av vår VFU men också på grund av alla elevers
olika scheman och intressen (Se Bilaga A för pedagogisk planering).

6.1 Aktionsforskning
Aktionsforskning är en experimentell forskningsmetod. Den innefattar ingripande,
utveckling och förändring i och av en praktisk situation. I forskningsprocessen deltar
forskare tillsammans med praktiker i utveckling av frågeställning, metod, deltagande
och analys för att systematiskt genomföra och utvärdera en förändring av praktiken
(Denscombe, 2009).
Forskare kan även fungera som handledare till en grupp praktiker, exempelvis lärare
som vill utveckla sitt sätt att arbeta. Den deltagande aktionsforskningen som vi har
utfört är inte knuten till någon specifik metod utan ses mer som ett sammanhang där vi
skapar egna metoder som fungerar just i den verksamhet vi befinner oss i och vill
utveckla (Denscombe, 2009). En av nackdelarna med denna typ av aktionsforskning kan
vara att resultatet som kommer fram blir svårt att överföra på en annan grupp eller
verksamhet eftersom de flesta skiljer sig åt. Däremot förs praktik och teori samman där
deltagarna är drivande av forskningen samt objekt i den. Därav kan aktionsforskning ses
som ett sätt att öka både kunskap och deltagarnas medvetenhet (a.a.).
Ett exempel på aktionsforskning kan vara att en lärare undersöker hur eleverna trivs på
fritidshemmet och det medför att denne genom att lyssna in förbättrar såväl
verksamheten som sin egen professionalitet. Samtidigt som eleverna känner sig
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delaktiga i verksamheten och känner sig sedda leder det till en alltmer positiv känsla att
vara en i gemenskapen och totalupplevelsen blir bättre (Denscombe, 2009).

6.2 Metodval
Det finns två typer av metoder att använda sig av i forskning, kvalitativ och kvantitativ.
Exempel på kvantitativa metoder är enkäter som ger oss övergripande information kring
ett ämne och/eller en sannolikhet i resultatet. Den kvalitativa metoden genomförs som
exempelvis intervjuer och/eller observationer. Den metoden syftar till att få en djupare
förståelse för respondenternas svar och görs oftast i kontakt med eller runtomkring
enskilda individer och/eller mindre grupper åt gången (Denscombe, 2009).
Vi har använt oss av kvalitativ metod såsom intervjuer och deltagande observation för
att ta reda på om och hur projektet har utvecklat och främjat elevernas uttrycksförmåga.
Då vi är mest intresserade av vad som påverkar eleverna väljer vi därför att utesluta den
kvantitativa metoden och endast fokusera på eleverna och vad deras lärare anser att
projektet har haft för betydelse för elevgruppen. Valet av kvalitativ metod grundar sig
på att vi vill ha en djupare förståelse i svaren vi får från respondenterna, vilket den
kvalitativa metoden ger oss möjlighet till (Lantz, 2014).
Kvale & Brinkman (2014) talar om hur intervjuresultat kan redovisas genom citat,
vilket är den formen av intervjuresultat vi har använt oss av. De talar om riktlinjer för
att rapportera intervjucitat vilka innebär att förhålla sig till texten och använda citat som
är relevanta för resultatet (a.a.).
Vi har utfört en intervju med ansvarig lärare i fritidshemmet samt utfört deltagande
observationer under förberedda arbetstillfällen där vi arbetat med känslor. Vi har fört
kortare anteckningar för att få en överblick om vad som har sagts och hänt under våra
känslogrupper. Intervjun har skett när projekten avslutats för att läraren ska kunna svara
på om skillnad har skett med elevgruppen eller inte. Observationerna har förekommit i
samband med arbetet där eleverna skapade. I projektet var vi båda delaktiga på ett
sådant vis att en av oss höll mer i lektionstillfällena och den andra observerade. Detta
för att få ner anteckningar så snabbt som möjligt för att få en så rättvis bild av det som
hände (Lindström & Pennlert, 2012).

6.3 Datainsamling
Vi använde oss av kvalitativ metod i form av intervju av ansvarig lärare samt deltagande
observationer under projektets gång. För att värdera aktionsforskningens betydelse
intervjuade vi en lärare på den avdelningen som projektet utfördes i. Anledningen till att
utvecklingsarbetet genomfördes på den utvalda skolan berodde i all enkelthet på vår
VFU-placering där. Att vi valde intervju med den ansvariga läraren berodde på hens
erfarenhet som fritidspedagog samt hens insyn i verksamheten. Vi valde att ta med de
tre observationerna som genomfördes då alla var av relevans för projektresultatet.
Nackdelarna med att endast intervjua en lärare är att endast den lärarens åsikter styrker
resultatet. Intervjun spelades in med hjälp av ljudupptagning på en mobiltelefon för att
sedan transkriberas och därmed få fram korrekta citat. Att vara uppmärksam och lyhörd
beskriver Denscombe (2009) vara av stor vikt för att kunna få fram relevant
information, alltså den information som kan ge oss svar på våra frågor. Han talar även
om en framförhållning och att ge respondenterna förutsättningar. Med förutsättningar
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menar han att uppge en tidsram för intervjun. Vi beräknade tiden på intervjun till ca 3040 minuter och den tiden höll vi ganska exakt. När materialet sedan var transkriberat
gjordes en kategorisering av materialet för att som Denscombe (2009) beskriver få en
kvalitativ analys av datan.
Under projektets gång har vi också använt oss av deltagande observationer för att ta
reda på hur eleverna skapar och hur de med ord uttrycker sig om sitt skapande. Dessa
observationer ligger tillsammans med intervjun med ansvarig lärare till grund för att få
en förståelse för om och hur bildskapande och kreativt skrivande kan främja elevers
förmåga att uttrycka sig (Denscombe, 2009).

6.4 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet
Under projektets gång har vi arbetat för att det ska bli en trovärdig, tillförlitlig och
överförbar studie. Enligt Lantz (2014) är trovärdighet baserat på data som framkommit
av noggrannhet samt att vi som forskare har tagit fram data som är relevant för
forskningsområdet. Tillförlitlighet innebär att vi som forskare kan redogöra för de
metoder som vi använt i forskningen. Denscombe (2004) beskriver validitet och
tillförlitllighet som något som har gett ett positivt resultat och därmed har en god väg till
ett vetenskapligt erkännande. Det innebär även för läsaren att denne får en förståelse för
hur undersökningen har fått sitt resultat. Överförbarhet innebär att läsaren ska få en
förståelse för hur resultatet framkommit. Därefter har läsaren möjlighet att använda sig
av informationen om denne bedömer att den kan användas i andra jämförbara
verksamheter (Denscombe, 2009).

6.5 Etiska överväganden
Vid ett forskningsarbete ska individens integritet värnas om och det görs i enlighet med
de fyra forskningsetiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra aspekter är:
Samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.
Samtyckeskravet innebär att deltagande respondenter har godkänt sitt deltagande och
kan när som helst avbryta sin medverkan. För barns medverkan krävs vårdnadshavares
samtycke. Informationskravet innebär att respondenterna blir informerade om vad
studien används till. Vidare betyder nyttjandekravet att den data som samlas in endast
får användas för den aktuella studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla
respondenter förblir anonyma genom hela processen och det ska heller inte kunna spåras
i efterhand (2002).
Vår respondent i intervjun är en verksam lärare i fritidshemmet. Vi gav hen information
gällande alla aspekter muntligt för att sedan bestämma tillfälle för intervjun.
Respondenten hade hela tiden möjlighet att avbryta sin medverkan. Vi som forskare bär
ett forskningsetiskt ansvar. Det innebär ansvar för att deltagarna, i det här fallet den
verksamma läraren, kan känna sig trygga i studien (Hermerén, 2011). Det material vi
fick in genom intervjun behandlas i enlighet med nyttjandekravet som innebär att datan
inte får användas till andra syften än just detta specifika likväl som
konfidentialitetskravet uppfylls där det inte ska gå att spåra vilken skola eller individ
som medverkat som respondent (Vetenskapsrådet, 2002).
Observationerna valde vi då det enligt Denscombe (2009) kan komma fram mer
sanningsenliga tankar från eleverna då de inte blir hämmade i en intervjusituation utan
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istället för samtal med andra elever och oss. Vi har valt att använda oss mer specifikt av
deltagande observation där vi efter de olika tillfällena har samtalat om det vi sett och
hört för att sedan skriva ner anteckningar som stöd till det slutgiltiga arbetets resultat.
Vidare har vi enligt samtyckeskravet fått godkännande från de vårdnadshavare vars barn
har observerats (a.a.) (se bilaga B för brev till vårdnadshavare).
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7 Resultat
För att få reda på om projektet har bidragit till att främja elevernas uttrycksförmåga
presenterar vi det didaktiska upplägget följt av intervjusammanställing och som
avslutning följer en sammanfattning. Resultatet presenteras i kronologisk ordning.

7.1 Didaktiskt upplägg
För att kunna leda och organisera lärtillfällen krävs enligt Lindström och Pennlert
(2012) god planering. De didaktiska frågorna: vad, hur och varför har under projektets
gång varit centrala. Vad-frågan innebär att vi som lärare tar reda på vad vi vill att
eleverna ska lära sig och hur vi ska undervisa för att nå det. Hur-frågan kan identifieras
med två sätt, hur ska eleverna lära sig det vi vill att de ska lära sig samt hur gick det när
de lärde sig? Varför-frågan är målet med undervisningen, varför gör vi det här? Dessa
frågor kallas också den didaktiska översiktskartan som vi också har använt oss av under
projektet (a.a.).
Det finns alltid faktorer som påverkar undervisningen. Dessa faktorer kan vara
ramfaktorer såsom ekonomi, tid, personaltäthet och lokaler. Skolans uppdrag, lärares
didaktiska och sociala kompetens samt elevernas förutsättningar och deras intressen
påverkar också undervisningen. Enligt Lindström och Pennlert (2012) krävs god
planering för att lärare och elever genom undervisningen ska kunna mötas i det innehåll
som ska läras och läras ut. En faktor som också kan påverka är de gamla
skolstrukturerna som enligt Gärdenfors (2010) kan ta död på lusten att lära. Med gamla
skolstrukturer syftar vi på den traditionella bänkundervisningen där ett innehåll
förmedlas till elever som de sedan ska ta till sig. I vårt projekt har vi gått ifrån de
strukturerna för att i samtal och interaktion med eleverna kunna vara en del i deras
utveckling till god uttrycksförmåga. Lundgren (2000) menar att ett nära arbete med
eleverna inger förtroende såväl som motivation att vilja delta.
Syfte:
Vi har som syfte att skapa utrymme för eleverna i årskurs 3 att hantera och förstå sina
känslor i fritidshemmets sociala sammanhang genom samtal, bildskapande och kreativt
skrivande.
För vem:
Eleverna på fritidshemmet som går i årskurs 3. Deltagandet är frivilligt och därigenom
kan antalet elever komma att ändras från tillfälle till tillfälle.
Vad:
Under fem veckor då vi har haft vår VFU har vi arbetat med elevers uttrycksförmåga
med bildskapande och kreativt skrivande som metod. För att det skulle bli mer
greppbart för eleverna arbetade vi tematiskt med känslor. Varje tillfälle startades upp
med samtal kring den känslan vi skulle arbeta med under passet. Vi samtalade kring hur
känslorna påverkade oss och hur vi då agerade. Vi pratade om hur vi kunde agerat
annorlunda och hur det hade sett ut då. Vad som påverkade oss i den specifika känslan
och hur vi kände oss mitt i känslan samtalade vi också om. För att eleverna inte skulle
hamna i beroendeställning till oss var även vi delaktiga i diskussionerna och kom med
exempel på hur vi agerat och hur vi önskat att vi agerat i situationer (Lundgren, 2000).
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Under utvecklingsarbetets gång använde vi oss av styrdokument i form av Allmänna råd
för fritidshem (2014) samt Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem
(2016). Ur dessa styrdokument valde vi sedan följande riktlinjer att arbeta efter:

Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera med språkliga uttrycksformer för olika
syften
(Skolverket, 2016:24).
Eleverna ska ges möjlighet att genom estetiska uttrycksformer utveckla sin verbala
uttrycksförmåga
(Skolverket, 2016:25).
Fritidshemmet ska verka för en känsla av trygghet i elevgruppen samt för att stödja
elever till sin självständighet
(Skolverket, 2014:15).

Efter samtal med lärare i fritidshemmet samt läroplanens riktlinjer kring frivilligt
deltagande i fritidshemmet var vi enade om att eleverna själva skulle ta ett beslut kring
om de ville vara aktiva i övningarna som vi ordnade. Projektet utfördes i Ateljén på
fritidshemmet och utvärdering i form av intervju med ansvarig lärare genomfördes efter
sista projekttillfället. De deltagande observationerna sammanställdes efter varje tillfälle
genom diskussion samt med anteckningar. Varje vecka på storsamlingen berättade vi att
det var dags för grupperna och att man fick fundera över om man ville vara med tills
den dagen grupptillfällena inträffade. Vid samma tillfälle varje vecka efter avslutat
mellanmål förklarade vi för eleverna att det var dags för gruppövningarna och att man
fick anmäla sig om man ville vara med i dagens aktivitet.

7.1.1 Uttryck av glädje
Vid första tillfället arbetade vi med känslan glädje. Detta tillfälle hade vi fler elever
aktiva än vad vi hade resterande gånger. Eleverna var nyfikna och positiva kring vad det
egentligen var vi skulle arbeta med. Vi förde först en diskussion kring vad det var vi
skulle arbeta med för dagen. Vi förde samtal med eleverna kring vad glädje och lycka
kunde vara. Svaren varierade. Vi märkte mönster, som att när vi nämnde att glass kunde
vara lycka så tyckte några elever också det och en tankeprocess om vad som skulle
skapas hade startat. Andra elever kopplade direkt ihop glädje med att just skapa. Det
fanns elever med i gruppen som föredrog att inte delge de andra. När vi frågade dem om
deras skapande fanns vissa som gladligen berättade vad de skapat medan andra inte alls
ville dela med sig. Här fick vi som lärare vara försiktiga kring hur vi hanterade
situationen så att ingen kände sig utpekad.
Elever som annars hade ett ljudligt sätt att uttrycka sig och inte drog sig för att synas
och höras hamnade här i en ny kontext. Med kamrater det inte brukade umgås med och
intog en helt annan roll än vad vi tidigare hade fått se av den eleven. Eleverna valde att
använda sig av ljusa färger när det skapade sina målningar. Efterhand som eleverna blev
klara fick det lämna aktiviteten. Vi gav eleverna minst en timme att sitta med sina verk
men det fanns undantagsfall. Som en elev som alltid satt längre än alla andra. När det
var temat glädje så uttryckte den här eleven lusten och tillfället att få måla som ren och
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skär glädje och valde därför att sitta länge för att tillfället för henne i sig var en stund till
glädje.
Under observationen och känslan glädje framkom tydligt att det fanns en gemensam
skaparglädje. De som deltog var alla intresserade av att just skapa, därav blev glädje
genomgående både i själva skapandet men också i energin i rummet. Flera av eleverna
var väldigt nyfikna på varandras skapande. Det gjorde att motivationen blev starkare
men också en känsla av gemenskap där de peppade varandra och kom med tips och
idéer för att utveckla bilden (se bilaga C för exempelbild från känslan glädje).

7.1.2 Uttryck av ilska
Vid vårt andra tillfälle arbetade vi med känslan ilska. Antalet deltagande elever
minskade som tidigare nämnt. Vi lade inga värderingar i varför det kom att bli så. För
att komma in i stämning valde vi att spela upp en låt som vi ansåg kunde förknippas
med ilska. Vid första tillfället kände vi att vi saknade något som kunde förstärka känslan
som vi arbetade med. Låten som vi valde gick i snabbt tempo och sjöngs med mörka
röster i en hetsig stämma. Vissa av eleverna utryckte det som att det tyckte de var en
spännande låt, andra sa rakt ut att de tyckte låten var lite obehaglig medan andra
skrattade rakt ut. Eleverna började sedan skapa sina verk, vissa elever skapade fler en
ett och det här tillät vi eleverna att göra. Vid något tillfälle yttrade även vi lärare att
eleverna skulle “släppa fram ilskan”, något som det talades om i efterhand. Eleverna
yttrade sig kring vårt engagemang kring att visa sin ilska i skapandet, de tyckte att de
var fascinerande att lärarna uppmanade eleverna att plocka fram sin ilska. När eleverna
skapade denna gång använde de sig av mörka färger och snabba penseldrag.
I observationen av ilska framkom att eleverna tyckte det var roligt att på ett mer
aggressivt sätt skapa sina bilder. De experimenterade med färger och penslar men även
att arbeta med händerna som pensel. Effekterna av att eleverna använde olika metoder
visade sig vara en tillfredställelse då de inte hade ramar att förhålla sig till utan istället
fick använda sig av sin kreativitet för att få fram en bild. Även under detta tillfälle
upplevdes eleverna som positiva och nyfikna på varandras verk men de var alltmer
fokuserade på sina egna. Till skillnad från första tillfället gick nu eleverna in i sitt eget
skapande och gjorde mer utefter eget huvud och känsla. Under samtalandet med
eleverna framkom hur de tänkte kring sin egen ilska. Några berättade om hur de
hanterade den genom att låsa in sig på sitt rum och spela musik medan några agerade
utåt och skrek. Vissa hade även insikten om att de medvetet var elaka mot andra för att
de var just arga. Det samtalade vi mycket om och alla elever kom med goda tankar om
hur en kan agera istället. Det upplevde vi som positivt och såg där hur uttrycksförmågan
främjades genom samtal där vi vände och vred på ord i ett öppet och förlåtande klimat
(Se bilaga D för exempelbild från känslan ilska).

7.1.3 Uttryck av sorg
Vid det sista tillfället var det dags för känslan sorg. Vid detta tillfälle var enbart vana
deltagare med. Denna grupp var entusiastisk. Vi valde även här att spela en låt, denna
gång med mycket stråkar som var av en sorglig karaktär. Vi själva hade förberett
målningar innan tillfället för att kunna ha material att visa upp för eleverna. Vi hade
skapat med mörka färger och svarta hjärtan som vi antog skulle väcka ett direkt
anspelande på sorg hos eleverna, vilket det också visade sig göra. Andra skapanden
innehöll mer klara färger och andra motiv, men som vi ansåg också kunde kopplas till
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sorg. När vi visade upp dessa teckningar och med en mindre grupp än vanligt så
uppstod det samtal av en djupare karaktär som inte uppstått tidigare.
Eleverna hade varit med tidigare och var motagliga för ämnet och alla gick in för att
samtala kring känslan. Efter att ha visat alla tre teckningar hade vi ganska många olika
tankar och idéer från eleverna som vi även samtalat kring. Stämningen var lugn i övrigt
och vi var noga med att alla elever fick komma till tals om de ville. Det visade sig att
alla elever hade något de ville dela med sig av. Vi sänkte ljudvolymen när vi talade om
sorg och alla upplevdes värna om ett respektfullt agerande. När vi visat sista teckningen
kom vi in på vad sorg kan vara och eleverna började då dela med sig om vad de hade för
upplevelser. Här lät vi varje elev berätta om dessa upplevelser och när tillfälle gavs
följde vi upp det med frågor kring känslan. Till en början ville alla utom en elev berätta,
längre fram i lektionen öppnade även den eleven upp sig. Här blev samtalen mycket
djupare än vad vi båda hade förväntat oss. Eleverna drog paralleller och talade om hur
de förstod varandra i känslan sorg. I början av skapandet lade vissa av eleverna ner
mycket eftertänksamhet på sina målningar medan andra provade att mixtra med färg och
olika tekniker.
När sista frågan kring vad sorg kan vara började en av eleverna berätta om sin
uppfattning. Hen berättade om hur jobbigt det var när ett husdjur hade dött och att hela
familjen delade den sorgen. En annan elev berättade om sin morfar som hade dött och
en tredje om förlorad vänskap. Eleverna visade varandra stort respekt och väntade in
varandra och väntade tills sin tur att få prata. Vi som lärare blev observanta kring hur
stämningen i rummet påverkades när eleverna pratade om saker de upplevt som jobbiga,
ljudnivån blev lägre. En av eleverna sa att det ibland kunde kännas som om hjärtat
exploderade när hen upplevde något jobbigt och fick medhåll från de andra eleverna (se
bilaga E för exempelbild från känslan sorg).

7.1.4 Material
En elev berättade för sina kamrater att när de skulle arbeta med ilska så uppmanades de
att känna efter hur ilska påverkade dem vilket upplevdes som spännande. Något som
också berättades om var att materialtillgången näst intill var obegränsad vid dessa
tillfällen. Alla fick använda sig av det som fanns att tillgå. Friheten kring att använda sig
av olika metoder när de skapade uppskattades också och det höll vi fast vid, vid varje
skapartillfälle.
Vid några tillfällen frågade elever om material som vi inte placerat ut för användning.
Vi försedde då eleverna med de material de bad om. En elev var väldigt förtjust i glittret
och tog burken och började tömma den över sitt verk. Vi fick då rycka in och sätta stopp
då glittret inte skulle räcka till de andra eleverna ifall hen fortsatte. Det var det enda
tillfället vi begränsade men då av anledningen att alla skulle ha samma tillgång. En
annan elev täckte sina händer med färg och gjorde avtryck på pappret och målade med
fingrarna. Några elever vek sina papper för att utforska hur det kunde se ut och hur
mönster bildades.
Vid första tillfället då glädje skulle prägla skapandet var det mycket av de klara ljusa
färgerna gick åt, då även guld, silver och grönt glitter användes flitigt. Däremot blev det
mörkare färger när vi arbetade med ilska och sorg. Även i dessa använde eleverna glitter
med då de mörkare såsom röd, svart och blå. Vi kunde se skillnaderna men det var inget
revolutionerande som vi inte förväntat oss vad gäller känslor kontra färger.
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7.1.5 Skrift möter bild
Eleverna blev ombedda att fundera över motivet de skapade. Vi bad eleverna berätta för
oss vad de skapat och sedan skriva ner det under bilden. Vissa elever ville ha hjälp med
att skriva och nöjde sig enbart med att berätta. En elev skrev utförligt att hen kände sig
lycklig när hen målade och att det gjorde hen lugn. En annan elev skrev att hen blev
glad av glass. Skillnaderna i deras skrivande blev stora då vi inte ville tvinga fram ett
antal meningar eller liknande. Huvudsaken var att eleverna utförde uppgiften.
Vissa elever bad om hjälp och önskade att vi skrev åt dem vilket vi gladligen gjorde. Vi
märkte inga skillnader på känslan i sig när det handlade om hur mycket text eleven ville
lägga ner på sin målning. Utan det här varierade sig enbart av hur elevens personliga
tankar berörde känslan. Vissa elever var väl införstådda i att målningen krävde sin text
under och att det var det som förväntades av dem medan andra elever la väldigt lite
tanke och omsorg på texten under målningen. Alla eleverna skrev dock någonting under
sin målning. Men alla elever la det mesta fokuset på att skapa en målning som berörde
den aktuella känslan.

7.1.6 Språk möter bild
Inledningsvis vid varje grupptillfälle samtalade vi med eleverna kring den känsla som vi
valt att arbeta med. Eleverna berättade då för oss om vad de förknippade med de olika
känslorna. Samtalen skiftade och första träffen då vi hade känslan glädje var det en glad
och lättsam stämning. Eleverna hade lätt att prata om vad som gjorde dem glada och
delade med sig av det. Några saker som eleverna nämnde var glädje för dem var
sommaren, glass och att måla. När vi hade samtal kring känslan sorg berättade dem om
saker som de ansåg var jobbiga. Eleverna delade med sig av hur det kunde kännas när
man förlorade någon eller något som en tycker om. Det skiftade från en anhörig till ett
husdjur och stämningen som uppstod vad allvarsam och respektfull. Under samtalen
sjönk ljudnivån när det talades om ämnen som sorg och där visade eleverna stor respekt
för varandra. Samtalen var inspirerade av varandra och tog en elev upp döden så var det
andra eleverna anammade och fortsatte sina berättelser.

7.2 Resultat av observationer
Eleverna visade stort intresse kring våra planerade grupper som vi tänkt anordna. Vi
hade redan innan valt att inte berätta så mycket för eleverna om vad projektet handlade
om just för att vi ville berätta det när det alla var på plats. Det enda vi sa att projektet
handlade om var känslor. Det här ledde dock till att det var många elever som inte ville
vara med för att de inte riktigt förstod vad grupperna gick ut på. Särskilt var det en elev
som varje vecka hade väldigt många frågor kring projektet och när hen fick berättat för
sig vad grupperna i korta drag gick ut på sa hen fast beslutsamt nej på att vara med.
Varje vecka hade dock denna elev samma frågor men valde vecka efter vecka att inte
vara aktiv. Eleven som ständigt hade dessa frågor var en elev med starkt inflytande och
vi är övertygade att om vi hade fått med oss denna elev hade även andra elever velat
vara med. På morgonen samma dag som projektet skulle vara sökte eleven kontakt med
oss för att fråga oss om det var projektdag. Vid en storsamling glömde vi att nämna att
vi skulle arbeta med känslor och samma elev som jag nämnt ovan var då noga med att
påminna oss om att projektet skulle äga rum.
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Första tillfället var det fler elever deltagande än vad som skulle komma att vara sen. Det
här märkte vi hade att göra med nyfikenhet, att det var ett “nyhetens behag” och att
eleverna ville vara med för att vi höll i det. Första tillfället fick vi alltså många fler
elever än de andra kommande två tillfällena. Det första tillfället med eleverna visade sig
ha stort inflytande till resterande lektionstillfällen då eleverna efter projektets start
samtalade med varandra om vad de hade gjort och så vidare. Det hände också att det var
elever som inte räckt upp handen på samlingen för att anmäla sig som kom i efterhand
och frågade ifall det fick vara med. Vi var noga med att säga att man faktiskt fick
anmäla sig för projektet men tillät ändå eleverna att vara med. Eleverna visade stort
intresse för att vara med första gången och alla ansträngde sig för att få just de resultat
som de önskade. Eleverna visade varandra respekt och omtanke vid tillfällena och
hjälpte varandra om det var någon som behövde hjälp med att använda material.
Alla elever lyssnade på oss vid varje tillfälle som projektet ägde rum. Vi upplevde att vi
fick elevernas acceptans, både i att vara delaktiga och att leda gruppen. Eleverna
upplevdes som nyfikna och intresserade av att delta men även de eleverna som gång
efter gång valde att inte vara med, kom gärna in i ateljén för att kika på skapandet och
vad det gick ut på. På ett vis blir även det ett deltagande. En elev valde aktivt att inte
vara med då vi arbetade med ilska. Elevens motivering till varför, var då att hen inte
ville bli arg. Vilket är en bra reflektion och även om hen inte aktivt deltog tog hen del
av det som sades och en förhoppning från vårs sida var att eleven kom i reflektion över
sina egna uttalanden och handlingar.
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8 Resultat av intervju
Nedan följer resultatdelen från den intervju som genomfördes med ansvarig lärare på
fritidshemmet. Intervjun utfördes på fritidshemmet och varade i cirka 40 minuter (Se
bilaga F för intervjufrågor). Vi var intresserade av ta reda på hur den sociala samvaron
upplevdes av läraren i fritidshemmet. Läraren beskriver:
Det kan vi väl beskriva som väldigt varierande egentligen. Men från
grunden så tycker jag ändå att de har en ganska så accepterande
inställning till varandra om man tänker på vilka barn vi har. Det finns
ju många barn med väldigt många olika behov.

Här beskrivs den sociala samvaron i fritidshemmet som accepterande trots att det finns
många olika behov i elevgruppen. Variationen på hur det fungerar beskrivs bero på
”dagsform” där eleverna kan komma till fritidshemmet färgade av skoldagens
händelser. Många gånger kan det ha hänt konflikter i skolan som inte hunnits redas ut
vilket innebär att eleverna bär med sig konflikten in i fritidshemmet och det kan vara en
bidragande faktor som kan skapa problem för fritidshemsverksamheten då mycket tid
går åt till att reda ut dessa konflikter. Vidare finns flertalet elever som bär med sig
hemmet in i verksamheten och även detta påverkar såväl skola som fritidshem. I
fritidshemmet ska eleverna också främjas i sin kommunikativa förmåga där de får en
chans att lära sig att hantera konflikter på egen hand (Skolverket, 2016). Läraren
fortsätter:

Det är klart att man kan missa någonting men oftast så tror jag att vi
känner av rätt så bra hur våra elever mår.

Att elevernas individuella känslobana styr framkommer tydligt i intervjun men även att
som pedagog ha en förståelse för och känna till dessa framkommer. Något en lärare i
fritidshem snabbt lär sig att läsa av är elevers beteendemönster. I det här fallet, på den
här skolan, finns det många olika behov vilket också gör att den förmågan utvecklas.
Läraren säger:

Och vi får ju indikationer från föräldrar om det hänt något speciellt
och så som talar om att idag kanske det hänt något speciellt eller så
som talar om att idag kanske de är lite låga på grund av det och det.

I relationsarbetet på fritidshemmet värnar lärarna om att kommunikationen med
vårdnadshavarna ska hållas öppen. Detta just för att den enskilde individen ska känna
sig trygg i fritidshemmet och på skolan över lag. Det innebär även för alla parter att ett
förtroende byggs upp och gör klimatet mer öppet. Det ser vi som en stor fördel för att
främja elevernas uttrycksförmåga. I en trygg miljö vågar vi uttrycka oss om något känns
fel och om vi känner oss ledsna, arga, besvikna och så vidare.
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8.1.1 Projektet
Nedan följer resultatet av intervjudelen där vi ville ta reda på om projektet har bidragit
till förändring i fritidshemmet och dess sociala samvaro.
Tiden är den faktor som respondenten uppger som ett hinder för att projektet skulle få
den utvecklingen vi ville åstadkomma. De tillfällen vi arbetade med eleverna beskrivs
som för få och det sägs vara anledningen till att respondenten inte märkt av skillnader i
elevernas attityder gentemot sina kompisar och lärare. Vidare talar respondenten om att
det finns en övertygelse om att projektet hade kunnat ha en positiv inverkan för eleverna
om utrymme fanns att arbeta med det under längre perioder. Läraren säger:

Det har nog varit lite för kort tid erat projekt för att man ska märka en
skillnad, så man behöver arbeta under en längre period. Det är ni inte
ute tillräckligt länge för.

Våra intentioner att arbetet skulle utveckla elevernas uttrycksförmåga verkade tyvärr
inte stämma överens med verkligheten. Dock uppger respondenten att projektet kunde
gjort skillnad i elevgruppen om det hade arbetats med under en så lång tid som en
termin. Hen menar att det inte går att lösa den här typen av problematik genom att skapa
lite och sen ska det vara bra. Hen menar istället att en termin hade gett elever och lärare
möjlighet att gå djupare in i varje känsla och därmed få en utökad förståelse för andra
och vidare hade det bidragit till en utvecklad uttrycksförmåga. Under en längre
tidsperiod hade även projektet fått landa och såväl elever som lärare hade blivit trygga
med arbetet och också kunnat utveckla det. Läraren fortsätter:

Hade man hållit på längre så gör den det, det är jag helt övertygad
om. Nu var det som sagt lite för kort period. Det är sånt där som
egentligen, för att man ska märka en utveckling, behöver hålla på en
termin minst. Det är liksom ingen *knäpper med fingrarna* Quick fix.
Dom måste få tid att utvecklas. Det måste sätta sig och man måste
bygga upp den. Nej du behöver en termin!

8.1.2 Projektets mål och genomförande
Nedan presenteras målen som vi arbetade efter under projektet samt en sammanställning
av vad respondentens uppfattning är om dessa satt i sammanhang med projektet.
·
Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera med språkliga
uttrycksformer för olika syften
(Skolverket, 2016:24).
·
Eleverna ska ges möjlighet att genom estetiska uttrycksformer
utveckla sin verbala uttrycksförmåga
(Skolverket, 2016:25).
·
Fritidshemmet ska verka för en känsla av trygghet i elevgruppen
samt för att stödja elever till sin självständighet
(Skolverket, 2014:15).
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Respondenten uppger att de målen vi valt ut att förhålla oss till var relevanta för
projektet. Hen menar även att arbetssättet var effektivt för att nå dessa men återigen
nämns tidsramen som en orsak till att projektet inte fullt ut lyckats. Läraren menar att
målen var av relevans:

Ja men det var de ju. Absolut!

Ur ett åskådarperspekiv, som respondenten var i under projektet, nämns några tankar
om hur vi hade kunnat arbeta annorlunda för att få med oss fler elever i projektet men
också för att utveckla projektet vidare. Nedan förklarar läraren vad hen anser kunde vara
förbättringar:

Presentationen. Kanske just för att få dom intresserade kunde ni
kanske lagt lite mer krut på att få med dom så att säga, om jag nu ska
hitta något.

Hur vida projektet kunde utvecklats ger respondenten några exempel på, så som att
skriva mer men även läsa texter för eleverna och samtala om dem. Även här är det
tidsbristen som uppges vara det som sätter så kallat ”käppar i hjulet” för vårt projekt och
dess utveckling. För nog hade projektet kunnat utvecklas. Läraren säger:

Ja, med mera tid. Ni kunde ha gått vidare med ju om ni hade haft mer
tid på er och ni kunde ju pratat mer eller läst mer texter. Man hade ju
kunnat fortsätta och arbeta hur mycket som helst egentligen.

Respondenten uppger att arbetet i sin helhet var bra men tiden blev ett hinder. Hen
menar att den tiden vi var ute på VFU inte är tillräcklig för att genomföra projektet med
ett långvarigt resultat. Hen menar att tiden även styr hur vida projektet utvecklas då hen
anser att det finns en utvecklingspotential.

8.1.3 Elevens uttrycksförmåga
Fritidshemmets sociala samvaro sägs påverkas av elevernas uttrycksförmåga och deras
sätt att hantera sina känslor. Det på ett sådant vis att det kan skapa osämja i gruppen då
eleverna ibland har svårt att finna ord och att uttrycka sig på ett respektfullt sätt mot sina
kompisar och mot lärarna. Respondenten säger att hens trygghet och tillit till sitt yrke
och sina relationer till eleverna färgar av sig på elevgruppen. Även för elevernas del är
trygghet och tillit till lärarna och kompisarna en förutsättning för att våra uttrycka sig.
Läraren säger:
Det påverkar ju klart. Kan man inte hantera sina känslor så påverkar
det på det sättet att det blir ett jävla liv. Men samtidigt det påverkar ju
också att man kan hantera dom och känner sig trygg och vet och är
trygg i sin situation så blir det ju ett lugn. Att man också känner en
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trygghet att komma och prata om dom då. Det handlar ju om en
trygghet också att ”okej, idag är jag skitarg eller idag är jag..” om
man ska kunna prata om känslorna då måste man ju vara trygg med
de vuxna man har omkring sig annars pratar man ju inte om sånt.

8.1.4 Förståelse för känslor
På fritidshemmet har känslor varit ett sätt att ta sig an värdegrunden i det genomgående
arbetet med den i verksamheten. Det för att just känslor kommer till uttryck när en
arbetar just med värdegrunden. Uttrycksförmågan är ingenting som den intervjuade
läraren uttrycker har varit ett tematiskt arbete. Däremot arbetar lärare dagligen med
elevers uttrycksförmåga då de tränas i att lösa konflikter själva, där en uttrycksförmåga
är nödvändig för att lösa konflikten. Läraren beskriver.

Periodvis arbetar vi lite mer med tema och så när det gäller
värdegrund och så och där kommer ju känslor in och det blir ju
mycket känslor om man jobbar med värdegrund.

Anledningen till att just känslor kommer upp är att värdegrunden handlar mycket om
vårt bemötande till varandra. Vi talar om den gyllene regeln ”var mot andra som du
själv vill bli bemött” vilket är något som är enkelt att säga men inte lika enkelt att leva
efter. Det är enkelt att med förmaningar möta elever och säga hur de ska göra eller bete
sig men om vi som lärare inte ger dem redskapen och främjar förmågan att uttrycka sig,
hur ska de då kunna göra rätt?
Vidare talar läraren om hur de i sin verksamhet tidigare har arbetat med känslor som en
del av värdegrunden. Vanligtvis arbetar de mer effektivt med värdegrunden vid
höstterminens start för att få en grupp där alla känner tillhörighet och gemenskap. Det
också för att sätta prägeln på vilket klimat som ska råda i fritidshemmet. Läraren
berättar:

Just nu har vi inte jobbat med det men ofta vid terminsstart på hösten
jobbar man väldigt mycket med värdegrunden och då kommer ju
känslorna in också.

8.1.5 Uttryck av känslor
Av de tre känslor som vi arbetat med uppger läraren att sorg är den som minst uttrycks
av eleverna men att glädje och ilska visar sig tydligt vid flera olika tillfällen varje dag.
Dock menar hen inte att någon specifik känsla styr i fritidshemmet. Vi var intresserade
av att ta reda på om någon av dem var överrepresenterad, läraren säger:

Ja, nej det vet jag inte. Inte sorg. I så fall glädje och ilska. Det skiftar
liksom som att trycka på en knapp för en del, så det är väl i så fall
dom. Men om man kan säga att de överrepresenterar, det vet jag inte.
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I fritidshemmet har eleverna tillgång till ateljén där de kan använda material och på eget
initiativ arbeta med bild under den fria tiden men även styrda aktiviteter förekommer
med bild som ämne. I elevernas skapande kan lärarna ibland tyda att bearbetning av
händelser eller att känslor kommer till uttryck, läraren berättar:

Man har ju haft dom som bara ritar vapen, blod och mycket mörka
teckningar och så här, det har ju hänt. Bildskapande kan ju vara i så
fall att man ofta ritar väldigt mörka teckningar eller väldigt ilskna,
alltså väldigt aggressiva teckningar. Sådana teckningar kan ju visa att
det är någon som inte mår sådär jättebra.

Läraren menar även att bildskapande och kreativt skrivande kan vara en process att
hantera något som är erfaret, i ett terapeutiskt syfte. Likt det (Björn, 1997) menar att
barn i det kreativa skrivandet kan redogöra för erfaren verklighet talar även
respondenten om att det kan hjälpa elever att hantera sin omvärld och de upplevelser de
bär med sig.
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9 Diskussion och didaktiska implikationer
Nedan följer resultatdiskussion, metoddiskussion samt slutsats och didaktiska
implikationer. Vi börjar med resultatdiskussionen.

9.1 Resultatdiskussion
Resultatet av projektet visade sig inte ge den effekt som vi hade velat uppnå. Med det
menar vi att vi inte kunde se en skillnad i elevernas uttrycksförmåga och respondenten
säger sig ha samma uppfattning. Vi har uppnått vårt syfte då vi har skapat utrymme för
eleverna att förstå sina egna och andras känslor i fritidshemmets sociala sammanhang.
Projektets potential uppger respondenten vara av hög relevans då det berör
värdegrundsarbetet, vilket ska vara löpande genom all skolverksamhet (Skolverket,
2016). Vidare säger respondenten att en kännedom om och en relation till eleverna är av
högsta vikt då de inte öppnar upp sig eller litar på vem som helst. Å ena sidan kan det
vara bra att vi som relativt okända kommer in i verksamheten och utför ett arbete, då
fler elever blir nyfikna. Å andra sidan har vi inte de hållbara och varaktiga relationerna
till eleverna som de andra lärarna oftast har. Vi kan därav inte påverka arbetet på längre
sikt och vidareutveckla i den verksamhet det utfördes då tiden var begränsad till fem
veckor. Genom en djupare relation med eleverna anser vi att förutsättningarna att nå
dem hade varit bättre. Enligt Björn (1997) är just relationer till och kännedom om
eleverna av vikt för att kunna motivera och vägleda dem.
Det var färre elever än vi önskat som deltog. Respons vi har fått från elever som inte
kunde delta handlade i stor utsträckning om praktiska skäl. Det vill i de här fallen säga
elevernas scheman, då flertalet går hem och olyckligt vis vid dessa tillfällen. Dessa
åsikter kom från de elever som hade ett stort intresse för att pyssla och ständigt ville
vara med när skapandetillfällena gavs. Det hände att elever kom fram och frågade om
projektet och sedan blev beskvikna när de insåg att det inte skulle kunna vara med.
Eleverna sökte upp någon av oss och ställde frågor kring projektet för att sedan
konstatera att det inte hade möjlighet att delta. Eleverna utryckte då en besvikelse över
att inte vara med och kom med förslag om att flytta tillfällena så att det matchade deras
egna tider. Eleverna som inte kunde vara med kom också i efterhand och bad om att få
se vad vi gjort under projektets gång och ville veta vad vi arbetat med. Elever som var
aktiva i projektet kunde under mellanmålet sitta och berätta om vad de gjort under
skapandeaktiviteterna och att de såg fram emot nästa tillfälle. Andra elever som inte
varit med kunde då bli nyfikna och komma med frågor till oss lärare som hade med
projektet att göra. Många elever på skolan hade gynnats av att få vara med i den
estetiska verksamheten som utvecklingsarbetet erbjöd. Enligt Lindgren (2006) kan
estetisk verksamhet vara kompensatorisk för de elever som har svårigheter av något
slag, vilket gör att projektet kunde haft en betydelse för dessa elever om vi hade lyckats
nå dem.
En annan anledning till ett ickedeltagande tror vi även hade med förväntningar att göra.
Många elever kan ha avstått på grund av just detta. En ovetskap om vad som ska hända
och vad som ska utföras kan vara hämmande för flertalet elever samt att temat känslor
kan ha varit för abstrakt för eleverna att ta på. Även här blir en relation till eleverna
viktig, likväl som deras känsla av tillhörighet (Jungerstam m.fl., 2007). Genom att
arbeta mer för känslan av trygghet och tillhörighet i projektgruppen kanske det hade lett
till fler antal deltagande elever. Även Wirdenäs (2013) talar om hur en tydlig
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information kring uppgifter är viktig då det i sin tur leder till motivation. Om jag vet vad
som förväntas av mig och hur det ska gå till har jag förutsättningar att klara uppgiften.
Många elever kan ha behövt dessa förutsättningar för att känna sig trygga att delta.
Det kreativa skrivandet som skulle utgjort en del av arbetet fick stryka på foten då vi såg
att eleverna var mer intresserade av att skapa i bild än de var av att skriva. De som skrev
till sina bilder valde korta meningar. Dock kunde vi se hur eleverna i sina bilder skapade
utifrån erfarenheter och i deras text också förhöll sig till dessa erfarenheter när de
förklarade hur en känsla påverkade dem både positivt och negativt (Björn, 1997).
Vidare menar Brummelman m.fl. (2013) att ett överdrivet beröm kan bidra till lägre
självkänsla hos den enskilde individen som redan har en låg självkänsla även om
intentionerna från oss är goda. Därav har vi varit restriktiva med att ge beröm och
istället fokuserat på att uppmuntra eleverna i deras skapande genom att visa nyfikenhet
för elevernas verk och ställa frågor.
I det skapande som eleverna utfört kan intervjuresultaten stärka det Vygotkij (1995)
menade, kring hur barn återskapar de intryck som de har med sig, där elevernas bilder
ger indikationer på hur de mår. Eleverna i gruppen skapade utefter de erfarenheter de
hade men kunde även genom samtalande berätta hur erfarenheterna ta dem vidare i
deras känsloarbete. De kunde sätta ord på hur de kände sig vid exempelvis känslan
ilska, förklara hur de agerade och även ge en alternativ lösning på deras agerande.
Vidare var deras bildspråk långt mer utvecklat än deras skriftspråk (a.a.).

9.2 Metoddiskussion
Den aktionen vi utförde var i en form av ett utvecklingsarbete på en skola, i ett
fritidshem med elever i tredje klass. Presentationen för eleverna har nämnts av
respondenten som diffus vilket vi tror kan ha påverkat antalet deltagande.
Presentationerna skedde under storsamlingar där eleverna kommer direkt från skolan
med mycket spring i benen. Under dessa samlingar berättas om veckan aktiviteter vilket
blev ett naturligt tillfälle för oss att presentera projektet och veckans känsla. Dock var
eleverna mer fokuserade på att få leka fritt än att lyssna på samlingen. Vår bristfälliga
information hade gynnats av en mer ingående presentation och hade antagligen lockat
fler elever att delta i projektet. Vid fler antal medverkande elever anser vi att projektet
hade haft ännu större relevans för fritidshemmets sociala samvaro. Hade projektet varit
obligatoriskt och alla schemalagda elever deltagit hade resultatet kunnat se annorlunda
ut.
Deltagande observation och intervju kändes som självklara metodval. Genom intervjun
med läraren kunde vi få svar på om projektet var relevant för fritidshemsverksamheten
och om det utvecklade eleverna och deras förståelse för egna och andras känslor.
Observationernas tillförlitlighet hade kunnat styrkas med videinspelningar då det enligt
Wallén (1996) är en bra registreringsmetod. Videoinspelningar hade hjälpt oss att gå
tillbaka i de olika förloppen och fått en djupare förståelse för det vi sett. Vi hade även
kunnat granska vår egen insats på ett djupare plan (a.a.). Däremot menar Denscombe
(2004) att en inte kan vara säker på att det som observeras uppträder på ett normalt sätt.
Alltså kan vår tolkning av videoinspelningen påverka resultatet av den (a.a.).
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9.3 Slutsats och didaktiska implikationer
I denna slutsats får ni ta del av vår syn på känsloarbetet samt hur vi anser att projektet
kan utvecklas.
Den sociala samvaron i fritidshemmet har enligt intervjuresultatet som tidigare nämnts
inte uppenbart förbättrats. Dock är ett utvecklingsarbetes syfte att vara en början till en
förändring vilket vi uppnått, om än väldigt smågradigt. Resultatet från intervjun visar på
att projektet har en utvecklingspotential och kan vara en metod för att möta elever i
såväl känslohantering som i att utveckla sin uttrycksförmåga. Under grupptimmarna har
elever samtalat, skapat och använt sig av text för att arbeta med känslor och genom det
fått en förstålse för deras världar. Det ser vi som positivt och som ett gott resultat med
hänsyn till antalet deltagande och tidsram.
Den här typen av arbete, där känslor berörs, anser vi vara av vikt för den sociala
samvaron i fritidshemmet. I ett genomgående arbete där eleverna får lära sig att prata
om deras situation, upplevelser och känslor ges de möjligheten att inte bara förstå hur
det påverkar dem själva utan också andra. En medvetenhet hos eleverna kan börja gro
vilket i ett längre perspektiv ger dem verktyg att klara sig i det kommunikativa samhälle
vi lever i. Enligt skolverket (2016) ska fritidshemmets verksamhet utgå från
värdegrunden vilket den här typen av arbete gör.
Vår ambition har under hela projektet varit att vara en del av den förändringsprocess
som utvecklingsarbetet bidragit till och att eleverna ska komma i kontakt med känslor
av olika slag. Det hade varit intressant att om vi haft möjlighet att arbeta med projektet
under en längre tid så att eleverna kunnat fördjupa sig mer än vad vi tidsmässigt hade
möjlighet till nu. Att arbeta med känslor är givande såväl för pedagoger som elever då
båda parter får en insyn i varandras syn på känslor. Genom att förstå hur känslor
påverkar en själv och andra öppnar det upp möjligheterna för att den sociala samvaron i
fritidshemmet blir trygg och lugn. Kan vi kommunicera med varandra löser vi
konflikter, men en konflikt kan inte lösas om vi inte förstår varandras perspektiv. Det är
en riktning att arbeta i, i projektets utvecklingspotential.
Det hade varit intressant att ta projektet vidare och fortsätta utveckla det till ett mer
fungerande koncept över längre tid. Det är som pedagog givande att arbeta med barn om
känslor, det ger en större förståelse om vad som rör sig i barns världar. Genom att förstå
hur känslor påverkar en själv och andra öppnar det upp möjligheterna för att den sociala
samvaron i fritidshemmet ska bli trygg och lugn. Kan vi kommunicera med varandra
löser vi konflikter, men en konflikt kan inte lösas om vi inte förstår varandras
perspektiv. Det är en riktning att arbeta i, i projektets utvecklingspotential.
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Bilagor
Bilaga A Pedagogisk planering
LPP
Beskrivning:
Eleverna ska med utgångspunkt från dem själva utrycka sig med ord och färg om hur de
upplever känslorna glädje, ilska och sorg. Eleverna får med hjälp av färg och andra
material skapa ett verk eller bild på de sätt som de själva upplever berörd känsla för
dem.
Mål:
-

Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

-

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans
med andra och känna tillit till sin egen förmåga

-

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom
språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom
om samhällets kulturutbud
(Skolverket,
2016:25)

Så arbetar vi med målen:
-

Eleven kommer att ha tillgång till olika material så som papper färg glitter och
andra material och får omsätta sina egna tankar och funderingar kring hur det
upplever berörd känsla på ett papper. Genom att skapa.

-

Eleven kommer att arbeta självständigt men har andra elever vid sidan om sig
som utför samma aktivitet och kan utifrån det här bli inspirerad av hur arbetet
kan utföras men även känna tillit till sin egen förmåga. Eleven får också chans
att lyssna och ta del av sina klasskamrater för att få andra infalls vinklar av vad
sorg kan vara för dem.

Tid för arbetet:
Grupparbete/grupptimme
Utvärdering:
När aktiviteten är slut kommer vi att fråga eleverna vad de anser att de har lärt sig för att
skapa en självreflektion hos eleverna.
Eleverna har med sitt verk omsatt sin idé av vad känslan är med hjälp av färg och andra
på ett papper.
Har varit i aktiv i gruppen och visat hänsyn till sina klasskamrater.

I

Visat en målning med varierad utrycks förmåga så som olika material eller på annat sätt
utryckt känslor.

Bilaga B Brev till vårdnadshavare
Hej Vårdnadshavare på ***skolan
Under de fem veckor som vi har VFU på ***skolan utför vi ett utvecklingsarbete i
fritidshemsverksamheten. Vi kommer använda oss av bildskapande som en metod
för att främja eleveras förståelse för egna och andras känslor. I arbetet följer vi
elevernas tankar och skapandeförmåga. Vi undrar nu om ni samtycker att vi använder
oss av det vi ser i projektet för kommande examensarbete.
Eleverna förblir enligt konfidentialitetskravet helt anonyma.
Lämna in ifylld talong senast 24/3 till *** Fritidshem.

Med vänliga hälsningar
Maria Qvant & Evelina Alfengård

Elevens namn: __________________________________________________

o Jag samtycker
o Jag samtycker ej
Underskrift vårdnadshavare ________________________________

II

Bilaga C Exempelbild från känslan glädje

III

Bilaga D Exempelbild från känslan ilska

IV

Bilaga E Exempelbild från temat sorg

V

Bilaga F Intervjufrågor


Hur beskriver du den sociala samvaron i ”ditt” fritidshem?



Är du eller andra lärare medvetna om elevernas känslomässiga tillstånd?



Arbetar ni aktivt för att eleverna ska få förståelse för sina känslor och kunna
uttrycka sig?



Vilken av följande känslor har varit överrepresenterad i elevgruppen före
projektet: Glädje, ilska, ledsamhet?



Hur beskriver du att elevernas känslor tar sig uttryck i deras kreativa
Skrivande och bildskapande?



På vilket vis har den sociala samverkan i fritidshemmet påverkats av
Elevernas uttrycksförmåga?



Ser du som lärare någon skillnad i den sociala samvaron på fritids efter vårt
projekt?
- Beskriv skillnaden.



Upplever du att eleverna utvecklat sin uttrycksförmåga under tiden/efter
utvecklingsarbetet?



Har arbetet bidragit till en positiv utveckling av den sociala samvaron i
fritidshemmet?



Anser du att arbetssättet är effektivt för att nå projektmålen?
- Varför?


-

Hade vi kunnat utveckla projektet vidare ?
beskriv hur?

VI

