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ABSTRAKT 

Vårt utvecklingsarbete grundar sig på relationer och konflikter som uppstår på skolans 

fotbollsplaner under rasterna. Våra mål med utvecklingsarbetet är att minska 

konflikterna genom att öka elevernas medvetenhet om varandras olikheter och skapa ett 

mer harmoniskt klimat på skolans fotbollsplaner. Med stöd av Lewins Action Research 

Spiral har problemområdet identifierats genom observationer och tidigare VFU-

erfarenheter. Utvecklingsarbetets längd varade i fem veckor, inom denna period utförde 

vi både observationer och aktioner. Aktionerna med eleverna bestod av planerade 

lektionstillfällen. Observationerna genomfördes parallellt med aktionerna vilka gav oss 

ett underlag för hur vi skulle arbeta vidare. Vi valde att inrikta oss på samtliga elever i 

skolans förskoleklasser då vi ansåg att behovet var störst inom denna ålderskategori. 

Deltagande vid aktionstillfällena var frivilligt. Utvecklingsarbetes dokumentation 

utgjordes av observationsprotokoll och sammanfattningar av aktionstillfällena. 

Resultatet i utvecklingsarbetet visar att lärarnas inflytande i kombination med ökad 

förståelse hos eleverna leder till ett bättre klimat där det är tillåtet att göra misstag för att 

ge möjlighet till ett lärande. Resultatet visar att en gemensam målbild bidrar till mindre 

missförstånd som ofta ligger till grund för konflikter.  

 

Nyckelord: Konflikter, Relationer, Empati, Regler, Klimat, Fritidshemsgympa, 

Fritidshem  
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1 INTRODUKTION 
 

Vårt utvecklingsarbete syftar till att förbättra miljön och klimatet på skolans 

fotbollsplaner. Som verktyg i aktionen använder vi ”fritidsgympan” för att skapa 

utrymme till att kunna utmana problemområdet. Målet är att klimatet på 

fotbollsplanen under rasterna ska vara hälsosamt och inte en plats för konflikter. 

Genom att etablera hälsosamma relationer och utveckla den empatiska förmågan hos 

eleverna är vår intention att aktionerna ska leda till ett mildare och ett mer 

harmoniskt klimat på skolans bollplaner.  

 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt 

och empatiskt förhållningssätt (Skolverket, 2011, s.21). 

 

I linje med redaktionskommittén för Psykisk hälsa (2011) anser vi att en bra skola 

ska bidra till att skapa trygghet, glädje och stimulans både inom och utanför skolan. 

Anledningen är att forma en hälsofrämjande skolmiljö och ett bra klimat för 

eleverna. Enligt redaktionskommittén finns det olika arbetskategorier som 

underlättar arbetet för att skapa trygghet, glädje och stimulans för skolan. En god 

ledning, tydlig styrning, samverkan och respekt för den stora elevgruppen innebär att 

man inom gruppen ska respektera allas olikheter. Nämnda kategorier är 

betydelsefulla ingredienser för att framkalla ett hälsofrämjande klimat i och utanför 

skolan. Samtidigt menar Allodi (2011) att en skolmiljö som skapar möjligheter för 

elever att uppleva erfarenheter inom kategorierna kreativitet, stimulans, lärande, 

kompetens, trygghet, kontroll, samarbete, delaktighet, ansvar och inflytande bidrar 

till att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov och elevers välbefinnande. 

 

Vi har konstaterat att detta problemområde är aktuellt genom tidigare erfarenheter 

och observationer dels genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som vi båda i 

olika omgångar genomfört på den aktuella skolan. Även genom vikariat på den 

aktuella skolan. Det aktuella problemområdet har väckts genom diskussioner med 

befintlig personal som betonar att klimatet på skolans fotbollsplaner behöver 

förbättras.   
 

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord 

och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra (Skolverket, 2016, 

s.26). 

 

De elever som berörs av utvecklingsarbetet går i förskoleklass, där elevernas olika 

intresse styr vänskapen och valet av kompisrelationer. Trots att det uppstår ständiga 

konflikter på skolans bollplaner mellan eleverna väljer de ändå att dra sig till 

bollplanen när det är rast även om det var där de blev ledsna och arga under den 

tidigare rasten. En del elever väljer ändå att utsätta sig för samma situation rast efter 

rast. Oddbjörn och Hallen (2001) som är författare till boken Barn- och 

Ungdomspsykologi skriver att kompisrelationerna är aktivitetsstyrda och konkreta. 

En kompis är någon som finns i närheten och som delar samma intresse. I 

förskoleåldern har inte personlighetsdragen någon inverkan på valet av kompis, det 

som styr vänskapen är intresset. Det innebär att det inte spelar någon roll vilka 

egenskaper man har som individ för kompisrelationer utan det avgörande är att det 
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finns ett intresse som delas (a.a.). Samtidigt menar Johansson (2011) som är 

professor i pedagogik att elever i stor omfattning lär av varandra och att det samtidigt 

finns en tydlighet i en hierarki om vem som är vad inom gruppen. Han menar att 

några elever är självutnämnda ledare när det gäller att bestämma inom leken, det är 

ledarna som bestämmer vilka elever som får tillträde eller ska exkluderas ur leken. 

Detta är ett maktspel som ständigt är i rullning. För att hävda sin maktposition 

använder man sig ofta av fysiska konflikter för att visa vem det är som bestämmer. 

Sättet att använda fysik för att påvisa sin maktposition skapar ofta oro och osäkerhet 

inom gruppen (Johansson, 2011).   

 

Vi ser också tendenser till att fotbollsplanerna blir en arena för de elever som har 

svårt att etablera hållbara relationer. Jonsdottir (2007) tydliggör att barn har olika lätt 

för att skaffa sig vänner och bevara dem. Vidare menar författaren att barnen som 

hamnar utanför gruppen oftast är de barn som går under kategorin ”oroliga barn”. 

Det vi kan se är att de elever som hamnar inom kategorin ”oroliga barn” drar sig mot 

bollplanerna under rasten. Vår teori är att fotbollsplanen är en arena som är skyddad 

för eleverna. Vi anser att eleverna enklare kan smälta in på fotbollsplanen och är men 

då med och spelar ser det ut som man har många kompisar. Det andra vi kan se 

genom observationer är att fotbollsplanen också är en arena för elever som är 

ointresserade av spelet men ändå deltar för att skapa konflikter med andra elever. En 

del elever deltar utan att vara intresserade och söker gärna kroppskontakt och letar 

ständigt efter små sekvenser där en konflikt kan startas. Kan vi hjälpa dessa elever i 

deras relationsskapande och stötta dem för att kunna bevara relationerna? Under de 

tillfällen vi kommer att genomföra vårt utvecklingsarbete är vår intention minskade 

konflikter på fotbollsplanerna. Vi tror även att det kan leda till att mer glädje sprids 

samtidigt som det bidrar till en bättre harmoni genom att det inte längre kommer 

finnas elever som letar konflikter.  

 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att 

utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga 

uttrycksformer (Skolverket, 2016, s.24). 

 

Vår ide till utvecklingsarbetet handlar om att kunna skapa en miljö kring 

fotbollsplanerna som eleverna inte känner präglas av konflikter och bråk. Istället ska 

det vara en miljö där det roliga spelet ligger i fokus. Vi har utifrån våra observationer 

utarbeta en arbetsmetod som förhoppningsvis kommer att leda till att elevernas 

känsla kring fotbollsplanerna inte präglas av konflikter. Vår avsikt är att aktionerna 

ska stärka relationerna mellan eleverna. En del i att kunna uppnå detta anser vi är 

frågor som rör empati. Kan vi få eleverna att känna större empati för varandra och 

förstå att det inte bara är den egna viljan som ska följas, då har vi tagit ett stort steg i 

att spelet på fotbollsplanerna kommer förbättras.  

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer 

samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel 

med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt 

ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara 

(Skolverket, 2016, s.24). 
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2 BAKGRUND 
Följande kapitel innehåller en nulägesanalys och en teoridel. Kapitlet innehåller även 

en del som avhandlar den tidigare forskning som finns inom ämnet samt avslutas 

med en sammanfattning.  

 

2.1 Nulägesanalys 

 

Utvecklingsarbetet sker inom fritidshemsverksamheten på en skola i södra Sverige 

där observation som verktyg har använts och har genomförts under flera olika 

rasttillfällen. Skolan är mångkulturell med årskurser från förskoleklass upp till 

årskurs nio där ungefär 900 elever genomför sina skolår. Antalet inskrivna elever på 

fritidshemmet är ungefär 190 barn varav 80 barn går i förskoleklass och det arbetar 

ungefär 12 lärare totalt på fritidshemmet. Fritidshemmet är uppdelat i tre olika 

avdelningar.    

 

Problemområdet som observerats är ständiga konflikter på skolans fotbollsplaner, 

konflikter som eleverna tar med sig in i klassrummet där undervisningen påverkas i 

en negativ mening. De observationer som har genomförts under den 

verksamhetsförlagda perioden ställer frågor om att konflikterna grundar sig i att 

eleverna har olika kunskapsnivå eller olika uppfattningar om vilka regler som gäller i 

spelet fotboll. Därför är det av stor vikt att vi i inledningsfasen av arbetet arbetar med 

vilka regler som finns och ska finnas på skolans fotbollsplaner. Det som även har 

observerats är att eleverna har svårt att se situationer som sker i spelet ur andras 

perspektiv. Känslan som finns är att eleverna enbart ser vad de andra gör för fel 

snarare än sina egna fel. Säljö (2014) beskriver en av Piagets utvecklingsteorier om 

barns utveckling, där det andra stadiet benämns för det konkreta operationernas 

stadium (barn, 2-6 år) innebär att ett yngre barn förstår och uppfattar saker utefter det 

de ser. Äldre barn har till skillnad från de yngre utvecklat en förmåga att se saker och 

händelser om hur det verkligen ser ut. Vårt utvecklingsinriktade arbete riktar sig mot 

elever i förskoleklass där observationerna öppnar för frågor som belyser om eleverna 

verkligen har en förmåga att se händelser utifrån hur de verkligen är eller om barnen 

bara ser händelserna efter hur det ser ut att vara? Kan eleverna abstrahera en tanke 

kring en situation?  

 

Exempel: Kalle och Olle är på olika lag på fotbollsplanen, Kalle råkar oavsiktligt 

fälla Olle. Kan Olle i detta fall skapa en abstrakt bild och bortse från det oväsentliga 

och inte tro att Kalle gjorde detta med mening för att Olle skulle skada sig?  

 

Lärarnas roll 

Efter ett besök på skolan fick vi uppfattningen att en del lärare som agerar rastvakter 

inte är insatta i fotbollsreglerna eller inte har det engagemang som krävs för de elever 

som är väldigt intresserade och har en förståelse för de regler som finns.  
 

”När jag inte vet vilken regel som gäller brukar jag säga målvaktens boll, för jag 

tror att det blir bäst” (16.03.2017 - Lärare årskurs 1, observation/diskussion). 
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Vi anser att detta fungerar som tändvätska för de elever som är insatta i vilka regler 

som gäller och en aggression och ilska kan väckas hos de elever som blir 

missgynnade av det läraren säger. Engagemang och delaktighet krävs av lärarna 

under rasterna för att kunna se och tolka vad som sker i de olika situationerna. 

 

2.2 Teori 

Följande del behandlar olika teorier om relationer, konflikter, klimat och empati. 

2.2.1 Relationsteori   
 

Gergen (2009) som är vetenskapsteoretiker belyser i sin relationsteori att relationer 

ständigt är närvarande för människan. Individen, kunskap och meningsskapandet 

skapas i relationella processer där relationerna är objekt för förändring och 

förhandling (a.a.). Fritidshemmet är en arena för sociala interaktioner där relationer 

ständigt är närvarande. Eleverna på fritidshemmet är ständigt involverade i olika 

relationella processer av meningsskapande handlingar. 

  

Lewin (1943) har myntat begreppet referensgrupp, vilket innebär att 

gruppmedlemmarna delar en känsla av samhörighet inom gruppen. Detta betyder att 

grupptillhörighet blir en viktig del för varje individ.  I gruppen är det viktigt att 

individen får bekräftelse för att tillsammans med gruppen skapa denna känsla av 

samhörighet. Individens självkänsla och uppfattning om sig själv grundar sig i hur 

man blir bemött inom dessa gruppgemenskaper (a.a). Resonemanget kan relateras till 

Skolverket (2011) där syftet med undervisningen i förskoleklass är att: 

 

Främja elevernas förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och 

skapande. Även ska undervisningen i förskoleklass ge eleverna möjlighet att 

utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i 

elevgruppen. 

2.2.2 Konfliktteori 
 

Taylor och Moghaddam (1987) har myntat begreppet realistisk konfliktteori. Denna 

teori fokuserar främst på hur konflikter uppstår och utgångspunkten är att det finns 

tre olika antagande om människors beteende. Det första antagandet är att människor 

är själviska och ser till sitt eget bästa. Det andra antagandet är att konflikter uppstår 

inom olika grupper med anledning av strävan mot olika mål som inte är förankrat 

inom gruppen. Det tredje antagandet består av att dynamiken inom grupperna 

påverkar konflikters uppkomst när oförenliga intressen uppstår. 

 

Genom att tillsammans inom grupperna arbeta mot gemensamma mål skapar 

grupperna en känsla av grupptillhörighet där gemensamma upplevelser bildar en 

gruppidentitet för individen inom gruppen. Taylor och Moghaddam (1987) menar att 

konflikterna inom gruppen uppstår när oenigheter om vilka mål som ska eftersträvas 

framkommer. Det kan också handla om knappa resurser, att gruppen inte har tillgång 

till de resurser som förväntas, vilket leder till att hierarkin och maktpositionerna 

avgör vem som gör vad.   
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2.2.3 Kulturteori 
 

Den franska kultur- och utbildningssociolog Pierre Bourdieu (1999) framhåller en 

teori om att det skulle vara klimatet som eleverna upplever hemifrån som skapar 

olika attityder och värderingar. Bourdieu menar också att miljön som eleven befinner 

sig i ständigt är i rörelse. Det är således klimatet som eleven omges av som är 

avgörande för hur elevens beteende kommer att utformas. Bourdieu har också myntat 

begreppet ”habitus” för att kunna redogöra för sin teori. Han förklarar ”habitus” 

som ett samband mellan eleven och det klimat som eleven omges av. I det 

omgivande klimatet skapas ett avstånd mellan olika människor och olika beteenden 

kan utvecklas.  Bourdieu menar vidare att alla elever har en ”ryggsäck” att bära på, 

men att innehållet varierar. Dock menar han att alla har en ekonomisk och en 

kulturell del i sin ryggsäck. Vidare är det utifrån livsstil, umgänge, 

fritidssysselsättningar och sociala erfarenheter som avgör hur en elevs livsstil 

kommer att se ut. Bourdieu menar att eftersom begreppet ”habitus” speglas av 

elevens tidigare erfarenheter så blir klimatet ifrån hemmiljön av stor betydelse. 

Elevens ”habitus” är möjligt att påverka men grunden som elevens närmiljö har 

skapat är svårt att ändra på. 

Genom våra gemensamma erfarenheter av den verksamhetsförlagda utbildnigen samt 

olika vikariat har vi kunnat se att livsstil, umgänge, fritidssysselsättning och sociala 

erfarenheter är bidragande till elevers livsstilar ser ut. Vi anser att det som Bourdieu 

(1999) nämner om att bära med sig en ryggsäck av erfarenheter även speglas i 

fritidshemmet. Elever med goda erfarenheter och starka relationer i sin ryggsäck 

befinner sig högre upp i fritidshemmets hierarki. Samtidigt som de eleverna med lite 

innehåll i sin ryggsäck hamnar lägre i den hierarkiska ordningen. Detta leder till att 

de svagare eleverna drar sig till de starkare och vill vara en del i den gemenskapen. 

Exempel: En elev som befinner sig högre upp i hierarkin blir fälld på fotbollsplanen 

kontra en elev som befinner sig lägre ner i hierarkin blir fälld på liknande sätt. Dessa 

två olika situationer tas emot på olika sätt av de som deltar. Den ena situationen 

kommer leda till en klar frispark då denna elev befinner sig högre upp i hierarkin och 

den som utförde regelbrottet blir utpekad som syndabock. I den andra situationen har 

vi sett att spelet inte stoppas och de som deltar reagerar inte.  

2.2.4 Teori kring omsorgsetik 
 

Noddings (2002) beskriver hur omsorg kan bedrivas genom begreppet omsorgsetik. 

Enligt Noddings finns det en specifik ordning som människan lär sig att bry sig om 

varandra. Individen behöver först och främst få en förståelse över vad det betyder när 

någon bryr sig om sig själv, först då är det möjligt att förstå innebörden av att bry sig 

om någon i en direkt situation. Slutligen är människan kapabel att bry sig om utan att 

ett möte behöver äga rum. Noddings menar att det ömsesidiga mötet mellan två 

människor där en ger och en tar emot omsorg är ett avgörande villkor för att 

individen ska kunna utveckla kunskaper om tillvaron och livet (a.a.). Den empatiska 

förmågan hos eleverna är något som detta arbete kommer att vilja utveckla med 

bakgrund av det Noddings (2002) beskriver som omsorgsetik. Den empatiska 

utvecklingen fokuserar i början på att få eleverna till att förstå innebörden av vad det 
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betyder när någon bryr sig om dem, för att komma vidare i utvecklingen till att förstå 

innebörden av att bry sig om någon när det kommer till olika situationer.  

2.3 Tidigare forskning  

 

Denna del innehåller tidigare forskning som vi anser relevant för utvecklingsarbetet 

när det gäller relationer, konflikter, klimat och omsorgsetik. 

2.3.1 Relationer  
 

Både Hippinen (2002) och Ihrskog (2006) pekar på att när fritidspedagogerna lyfter 

fram sig själva i sin yrkesroll handlar det om att ge barn trygghet, arbeta med 

konflikthantering samt att skapa en trivsam miljö för eleverna. Dessa resultat 

tydliggör vilka omsorgsaspekter som fritidspedagogernas uppdrag omfattas av. 

Gannerud och Rönerman (2007) belyser att arbetet med omsorg inom skolan kräver 

att pedagogen har kunskap om hur en annan människas kompetens vidgas. I relation 

till Noddings (2002) forskning som beskriver innebörden av omsorgsetik menar han 

att det finns skillnader inom omsorg. Han menar dels att det finns skillnader inom 

omsorg. “Omsorg” innebär att bryr sig om och göra det i en situation i nuet. 

“Omsorg” är att bry sig om någon utan att ett möte behöver äga rum. Dock menar 

Noddings att man lär sig att bry sig om i en viss ordning. En individ måste först 

komma till insikt vad det innebär att bry som om oss själva, först därefter är det 

möjligt att förstå vad det innebär att bry sig om någon i en viss situation för att till 

sist komma till insikt vad det innebär att bry sig om utan att ett möte behöver ske. Ett 

ömsesidigt möte mellan en som ger och en som tar ses som en avgörande del för att 

individen ska utveckla kunskaper om livet och omsorg (a.a).   

 

I Ihrskogs studie från (2006) framgår det att pedagoger tillerkänner barnens 

färdigheter och egenskaper vilket får betydelse för barnens tillgång till att bry sig om 

deras relationer till andra barn. Forskaren menar att kamratskap tillför barnen en 

förståelse av andra och även självkänsla. Ihrskog (2006) menar att pedagoger ska 

intressera sig i frågor om utanförskap och social gemenskap i sin profession. Barn 

behöver stöttning från pedagoger för att det ska uppstå en kamratsamverkan i en 

grupp (a.a.). 

 

Vänskapsrelationer är inte mätbart på en skala utan är en process som kan växa i 

styrka och utvecklas för att därefter avta och avstanna. Som individer deltar vi 

ständigt i vårt eget sökande efter tillfredsställelse av våra inre behov. Ihrskog (2006) 

visar i sitt resultat, genom att identifiera oss själva med andra som på något sätt 

påverkar oss på ett eller annat sätt omformas jaget och en utveckling i en relation 

sker i någon riktning (a.a.). 

 

Gustafsons (2010) visar i sin kvalitativa studie där lärare har observerats och 

intervjuats om elevrelationer och lärarrelationer att lärare känner en otillräcklighet 

vid relationsarbete. Otillräckligheten gäller både eleverna och vuxengemenskaperna. 

Denna otillräcklighet grundar sig i att det finns en obalans mellan det nya och 

traditionen inom lärararbetet. Läraren blir tvungen att förhandla med sig själv mellan 

det nya och det traditionella för att konstruera sin moderna profession (a.a.).  
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2.3.2 Konflikter  
 

I samband med att Muzafer Sheriff (1966) genomförde ett sommarläger för pojkar 

studerade forskaren pojkars spontana kamratval, gruppbildning, konflikter mellan 

grupper samt hanteringen av konfliker som uppstår. Pojkarna fick själva inte heller 

medverka i vilka grupper de delades in i. Sherif (1966) kunde i sin studie visa att 

samhörigheten inom grupperna var starkare än den mellan grupperna. Resultatet 

visar att i denna situation anpassar sig pojkar efter gruppen. Inom gruppen läser 

individen av vad gruppen har för funktion och en rollfördelning. En hierarkisk 

ordning uppstår vilket också leder till att gruppen skapar en identitet som bidrar till 

att en samhörighet inom gruppen formas. Denna samhörighet bidrar till att gruppen 

känner sig stark gentemot andra gruppkonstellationer. En “vi” känsla och kultur 

inom grupperna har formats. Ytterligare drog Sherif (1966) slutsatsen från sin studie 

att när grupper upplever konkurrens eller hot från andra grupper stärker det gruppens 

solidaritet till sin egen grupp. Ofta överskattas den egna gruppens färdigheter i 

kombination med att man nedvärderar andra gruppers färdigheter. Detta bidrar till att 

attityden till sin egen grupp och dess medlemmar blir mer positiv och motsatsen 

gentemot andra grupper. Ett återkommande mönster som var viktigt för grupperna 

menade Sherif (1966) var rättvisa. Han kunde konstatera att man inom sin egen 

grupp ansåg att alla betedde sig bra och rättvist men att samtidigt antog att andra 

grupper ofta fuskade och spelade ojust. När en konfrontation mellan två grupper 

ägde rum i from av en handling fanns det en anledning menade den gruppen som 

utförde handlingen och att den andra gruppen fick skylla sig själva (a.a.). Beteende 

kan översättas till det begrepp som Janis (1982) kallar groupthink.  Begreppet menar 

Janis kan förklaras med att inom gruppen överskattas den egna förmågan. Gruppen 

känner sig osårbar och känner en stark tilltro till den egna moralen inom gruppen. 

Detta medför i sin tur att gruppen inte känner något ansvar för konsekvenserna av sitt 

beslut utan anser att det grundar sig i att någon annan gjort fel (a.a).  

 

Almquist och Brännström (2014) genomförde en studie som letar efter vilka 

konsekvenser kamratstatus ger barn. Forskarna visar att olika förväntningar hänger 

ihop med olika egenskaper som ett barn har. Detta leder i sin tur till olika 

positionsposter som barnen får. Vidare belyser forskarna att kamratstatus får barn via 

att vara accepterad och omtyckt av kamraterna i klassen. De barn som har en position 

högt upp i hierarkin ses som omtänksamma, hjälpsamma och socialt kompetenta. De 

barn som befinner sig lägre ned i hierarkin har en benägenhet att vara mer störande, 

aggressiva, tillbakadragande och blyga. Forskarna belyser även att det inte enbart är 

barnets personlighet som styr utan att det blir ett resultat av omgivningen. Vidare 

framhåller forskarna att de barn som har en position högt upp i hierarkin är 

uppskattade och mer respekterade vilket leder till att de har större möjlighet till att 

kunna påverka de andra barnen (a.a.).  

                         

Som ett resultat av Sherifs (1966) studie kan konflikter minskas mellan grupperna 

genom att skapa överordnade mål som kräver att ta hjälp av varandra utanför 

gruppkonstellationerna.  Att få arbeta överskridande mellan grupperna mot 

gemensamma mål menar Sherif skapar harmoniska relationer mellan grupperna 

(a.a).      
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Vi delar Andrzej Szklarskis (2004) syn på konflikter. Han är professor i pedagogik 

och menar att konflikter enbart kan få positiva konsekvenser om konflikterna 

hanteras på ett konstruktivt sätt. För att arbeta med konstruktiv konflikthantering 

krävs att kunna bemöta andra med respekt och hänsyn. Professorn menar också att 

om en konflikt hanteras på rätt sätt skapar det en miljö på skolan där sociala 

relationer blir positiva för eleverna. Dock visar hans forskning att eleverna på 

skolorna är missnöjda med hur lärare sköter konflikter. Missnöjet grundar sig i enligt 

forskningen att eleverna inte tycker lärarna går in på djupet när de ska reda ut 

konflikter utan skrapar bara på ytan. Detta är något vi tar med oss i vårt projekt för 

att kunna fånga eleverna och för att de ska känna sig sedda och respekterade.  

2.3.3 Klimat 
 

Hagström, Redemo och Larsson, (2001) menar i sitt pilotprojekt om hälsofrämjande 

arbete i skolan att det psykosociala skolklimatet grundar sig i relationer mellan 

samtliga delar i skolans verksamhet. Relationerna har sin grund i engagemang, 

respekt, nyfikenhet och intresse för de mål och visioner som verksamheten strävar 

efter. Sammanhållningen ökar när det finns något gemensamt att sträva mot och då 

minskar även negativiteten. Detta resulterar i positiva förväntningar samt ökat 

elevinflytande. På så vis utvecklas en skola som alla har varit med och bidragit till, 

vilket leder till en stolthet. De som kan påverka klimatet på en skola är eleverna, 

lärarna och föräldrarna. Vi vill Tillsammans med eleverna skapa en delaktighet i 

vilket klimat som ska råda på skolans bollplaner. Sammanhållningen och elevernas 

förväntningar ökar när eleverna får vara delaktiga i processen över vilket klimat som 

ska gälla på skolans bollplaner. Är eleverna delaktiga i utformningen av vad ett bra 

och harmoniskt klimat är resulterar det i att de själva reflekterar över begreppet och 

kan på så sätt få en förståelse.  

2.3.4 Empati 
 

Johansson (1999) diskuterar i sin avhandling vad etik i små barns värld innebär, 

forskaren diskuterar värden och normer bland barnen i förskolan. Forskarens avsikt 

var att hitta, förstå och tolka barnens etiska liv. Johansson (1999) visar på att barnen 

värnar om andras välmående och att de även är redo att strida för sina rättigheter. 

Resultaten visar också att barnen vill hjälpa de som är mindre och samtidigt de som 

inte kan skydda sig själva. De barn som är ledsna och som gör sig illa menar barnen 

ska tröstas och det är fördbjudet att med mening skada andra. Vidare visar forskaren 

att man inte får bita, knuffa eller slå andra och de vuxna ska delges information om 

någon råkar komma i farliga situationer. Forskningen visar även att det finns normer 

och etiska värden i barngruppen och dessa leder till lärande men även konflikter. 

Barnen iakttar varandras reaktioner och de är benägna att testa varandras gränser. 

Reaktionerna söks även från vuxna. Avslutningsvis menar forskaren att rättigheter är 

en betydande synpunkt av barns etik. Möten med varandra bidrar till nya upptäckter. 

Barnens intresse, spänning i situationen, förvåning och engagemang är lämpliga 

egenskaper för lärande (a.a.).   
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2.4 Sammanfattning av bakgrundskapitel  

Sammanfattning av nulägesanalys  
Sammanfattningsvis är skolan som vi har utfört vårt utvecklingsprojekt på en 

mångkulturell skola där skolans fotbollsplaner idag är en arena för konflikter snarare 

än att spela fotboll på. Vi har i inledningsfasen av projektet lagt märke till vikten av 

att sätta ut vilka regler som ska råda på fotbollsplanen. Ytterligare en viktig detalj vi 

har kommit fram till via samtal med lärare och personal på skolan är att lärare och 

personal inte har den tid som krävs. Det finns många elever som är intresserade av 

sporten och dessa elever har en förståelse för vilka regler som finns. När lärare inte 

har tid att engagerar sig i elevernas rastaktiviteter anser vi att det kan leda till 

tändvätska för eleverna att skapa sina egna regler.   

Sammanfattning av teoridel 
Gergen (2009) belyser i sin relationsteori att relationer är närvarande och i förändring 

för individen (a.a.). Fritidshemmet är en arena där relationer ständigt är närvarande 

och i förändring i linje med Gergens relationsteori. 

 

Enligt Lewin (1943) är begreppet referensgrupp när gruppmedlemmarna delar en 

känsla av samhörighet i gruppen och blir en viktig del för varje individ. Detta 

relaterar vi till syftet med undervisningen i förskolleklass som Skolverket (2011) 

skriver: 

  

Att undervisningen i förskoleklass ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.  

 

Taylor och Moghaddams (1987) realistiska konfliktteori fokuserar på hur konflikter 

uppstår. Enligt författarna uppstår konflikter när det råder oenigheter inom grupper 

om vilka mål som ska eftersträvas. Denna teori har tre utgångspunkter att människan 

är självisk och ser till sitt eget bästa, konflikter uppstår när gruppen strävar mot olika 

mål som inte är förankrade i gruppen, samt att dynamiken inom grupperna påverkar 

konflikters uppkomst när oförenliga intressen uppstår. Dessa antaganden står som 

grund för hur vi ser på konflikter i vårt utvecklingsarbete.   

Bourdieus (1999) begrepp ”habitus” redogör för sambandet mellan eleven och det 

klimatet som eleven omges av. Enligt Bourdieu har alla en ryggsäck med tidigare 

erfarenheter. Vi menar att Bourdieus teori som handlar om livsstil, 

fritidssysselsättning, sociala och kulturella erfarenheter är bidragande i hur elevers 

livsstilar ser ut. Vi menar att en kultur är en process som växer fram och påverkas av 

det klimat, livsstil och fritidssysselsättning som råder i individens sociala sfär.   

Noddings (2002) lyfter fram att det ömsesidiga mötet mellan två människor där en 

ger och en tar emot omsorg är avgörande villkor för individen att utveckla kunskaper 

om tillvaron och livet. Vårt utvecklingsarbete eftersträvar att utveckla elevers 

empatiska förmåga där vi börjar med att få eleverna att förstå vad det betyder när 

någon bryr sig om dem och sedermera arbeta vidare med Noddings teori om 

omsorgsetik 
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Sammanfattning av tidigare forskning  

När fritidspedagoger idag lyfter fram sig själva och sitt arbete handlar det mycket om 

att försöka skapa en trivsam miljö och trygghet för eleverna. Det talas också om att 

konflikthantering allt mer blir en del av en lärare i fritidshems arbete enligt Hippinen 

(2002) och Ihrskog (2006). För att kunna arbeta med kamratrelationer på ett 

fritidshem är det av stor vikt att som pedagog finnas med i arbetet för att stötta 

eleverna. Eftersom kamratrelationer också är en ständigt pågående process är det 

viktigt att som pedagog ständigt följa med och uppdatera sig på hur elevgruppen 

utvecklas och är delaktig i denna utvecklingsprocess (a.a). Gannerud och Rönneman 

(2007) menar att omsorgsetik är något som följer en individuell utvecklingskurva 

men att den sker i en och samma ordning. Pedagogen blir tvungen att följa med i 

varje individs utveckling på hela fritidshemmet för att kunna medverka till hållbara 

kamratrelationer. Dock kan pedagoger uppleva en känsla av otillräcklighet i sitt 

relationsarbete.  

Tidigare forskning visar att grupptillhörighet har en stark påverkan på individens 

handlande och åsikter. För att kunna känna grupptillhörighet måste man passa ni i 

gruppen och den hierarkin som gruppen har skapat. Hierarkin i sin tur blir avgörande 

för hur individerna blir behandlade och styr också till viss del individers handlande 

(Taylor och Moghaddam, 1987). Kamratstatus innebär att passa in och vara omtyckt 

av klassen och av omgivningen. Det är hierarkin och statusen som är avgörande när 

det gäller att påverka andra elever i klassen eller individer (Almqvist och 

Brännström, 2014). Med stöd av ovanstående resonemang kan konflikter minskas 

mellan olika grupper om det upprättas gemensamma mål.  

Skolklimatet grundar sig i relationer. För att dessa relationer ska utvecklas krävs ett 

engagemang, intresse, nyfikenhet och respekt hos de inblandade. Om man känner sig 

delaktig i kombination med möjlighet till inflytande och att påverka olika saker 

stärks känslan av positivitet (Hagström, Redemo och Larsson, 2001) 

Etik i barns värld innebär att värna om varandras välmående och barn vill hjälpa de 

som är mindre. På samma gång visar forskning att barn är benägna att iaktta varandra 

och testa varandras gränser (Johansson, 1999). 

Utifrån denna sammanfattning kan vi konstatera att det vi tar med oss är att elevernas 

medvetenhet är avgörande och en bidragande faktor för att skapa bättre 

sammanhållning. Vilket i sin tur leder till minskade konflikter. För att lyckas med 

detta är det viktigt att man som pedagog finns där för eleverna och kan stötta dem i 

deras kamratrelationer. Ytterligare är det av stor vikt att man skapar en positiv känsla 

hos eleverna och det gör man främst genom att låta eleverna känna delaktighet i 

kombination av att eleverna känner pedagogernas engagemang och närvaro.   
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3 SYFTE 
 

Syftet med utvecklingsarbetet är att skapa ökad förståelse och empati hos eleverna 

genom att förbättra och stärka relationerna mellan eleverna. 

Genom vår aktion är avsikten att utveckla arbetet med:  

 Regler på fotbollsplanen för att skapa en större förståelse kring spelet, vilka 

förhållningsregler som finns i spelet och på så sätt bilda ett bättre klimat på 

skolans bollplaner 

 Omsorgsetik som förväntas bidra med ökad förståelse för varandras olikheter 

och leda till inkludering snarare än exkludering 

 Perspektivseende, med förhoppning om att stärka elevers sätt att se 

situationer från olika synsätt och perspektiv 

 Stärkta relationer och relationsskapande genom värdefulla samarbetsövningar 

som kan leda till en bättre vi-känsla  
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4 METODOLOGI  
Det här kapitlet avhandlar den metod vi har valt att arbeta efter och innehåller en 

beskrivning av Lewins Action spiral. Övriga delar handlar om aktionsforskning samt 

den dokumentationen som är genomförd och en sammanfattning om den 

undersökningsgruppen som gäller vårt utvecklingsarbete.   

4.1 Aktionsforskning  

Aktionsforskning ansågs till en början vara inriktad på förändringsfrågor vilket har 

levt kvar och är än idag föreställningen om aktionsforskning. Tanken med 

aktionsforskning är att forskningen inte enbart ska ha som syfte att ge en bättre 

förståelse av de problem som uppstår i verksamheten. Forskningen ska även ge 

tillfälle till förändring av de resultat man finner. Forskningen innehåller även en 

återkopplingsmekanism, där de inledande resultaten ger möjlighet till förändringar 

som sedan tillämpas och utvärderas som en utgångspunkt för fortsatta 

undersökningar. Deltagarna är centrala i forskningsprocessen, deltagandet ska vara 

aktivt och inte passivt (Denscombe, 2009). Aktionsforskning skiljer sig mot 

traditionellt forskningsarbete där förändringar inte genomförs utan enbart 

konstateras. Vår ambition är att den aktionsforskning som vi genomför ska kunna 

vara användbar för skolan i ett större sammanhang. Tanken är att utvecklingsarbeteet 

ska öka förståelsen och samtidigt tydliggöra orsakerna till att problemområdet 

uppstår i verksamheten. Utvecklingsarbetet ska även bidra till förändringar som 

enligt våra förhoppningar kommer att leda till de önskvärda målen uppnås, dessa 

förändringar kommer vi att utvärdera för att kontrollera om resultaten har kunnat 

uppnås. Med tanke på vår korta tidsperiod för utveklingsarbetet är det inte säkert att 

resultaten kommer att uppnås helt och fullt utan är på väg.  

Skolverket (2015) betonar att syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att 

identifiera och prioritera utvecklingsområden för att nå upp till de nationella mål som 

finns. Arbetet ska även skapa dialog och delaktighet om måluppfyllelsen och om 

upphoven till förekommande brister. Genom att följa upp, analysera om, 

dokumentera, planera och utveckla undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet 

kan leda till att kunskap om vad som leder till framgång skapas och tydliggörs. 

I linje med Skolverket (2015) som beskriver systematiskt kvalitetsarbete anser vi för 

att få till en förbättring i verksamheten måste problemområden tydliggöras, 

dokumenteras, följas upp, planeras och utvecklas likt aktionsforskningens olika steg 

till förändring.  
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Lewins Action Research Spiral  

 

Figur 1 

 

 (Figur 1, Kurt Lewin i Mertler, 2009). 

 

Vi utgick ifrån Lewins Action Research Spiral som beskrivs av Mertler (2009). 

Första steget i metoden innebär att identifiera ett problem: Detta gjorde vi genom 

att observera rastsituationerna på fotbollsplanen, men även genom att diskutera med 

lärare och elever om hur de upplever situationen och vad som behöver utvecklas.  

Det andra steget i metoden handlar om att hitta fakta kring problemet: Vilket 

hänger ihop med observationerna och intervjuernas resultat och den data vi 

konstruerar. Därefter sammanställde och utvärderade vi den data vi har producerat 

och på så sätt fördjupat vår kunskap kring problemområdet. Att utvärdera som ett led 

i att nå utveckling menar författarna Carlström och Carlström (2007) att det kan 

betraktas som ett hjälpmedel för att tydliggöra verksamheten. Författarna framhåller 

att det behövs hjälp för att se vad som sker i verksamheten. Det kan liknas vid att 

lyfta bort taket på exempelvis en skolbyggnad för att få en överblick över vad som 

sker i byggnaden. Tidigare forskning har också hjälpt oss att få en helhetsbild av vad 

som krävs för projektets fortsatta gång.  

I det tredje steget sker vår planering: Här riktade vi in oss på att hantera den 

kunskap vi har nått, vår grundtanke var att arbeta med regler utifrån spelet (då vi tror 

att detta är en viktig del för att hantera problemområdet). I vår aktion ingick både 

teoretiska situationer som praktiska. Vi använde oss också av digitala verktyg. Under 

aktionens gång prioriterade vi passningsspel och samarbetsövningar för att skapa en 

vi-känsla då vi ansåg att detta kan vara en bidragande faktor till att ändra klimatet på 

fotbollsplanen. Vi använde oss även utav spelförståelse för att väcka en tanke om att 

spelet kan spelas på olika sätt och att situationen upplevs olika för alla då det kan 

tolkas på olika sätt.  

I modellens fjärde steg sker det som Lewin kallar det första steget: Nu påbörjade vi 

vårt arbete och första tillfället med “fritidssgympan” började.  
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I det femte steget handlar det om Utvärdering av vårt första steg: Här utvärderade 

vi oss själva och den första aktionen med eleverna. Dessa små utvärderingar 

genomförde vi efter varje aktion med eleverna. Under projektets gång fortsatte vi 

våra observationer av fotbollsplanen för att se vad eleverna har tagit till sig och vad 

vi behöver arbeta vidare med.  

Det sjätte steget kallas Ändra planen: Vi genomförde små utvärderingar och 

fortsatte att observera. Vi var även flexibla i vår planering inför nästkommande 

aktion.  

Det sjunde steget i modellen heter Ta andra steget: Nu skedde våra förändringar 

som vi kom fram till efter våra utvärderingar. Ett exempel på en sådan förändring var 

när vi delade upp elevgruppen inför det andra aktionstillfället. Vi insåg att de stora 

elevgrupperna skapade oroligheter vid det första aktionstillfället. Till nästkommande 

aktion delade vi upp elevgruppen efter den korta genomgången vi alltid startade upp 

aktionerna med. Härigenom skapades ett mer harmoniskt och stimulerande klimat för 

eleverna.      

Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

Grundtanken för socialkonstruktionism är att den förståelse för de fenomen som vi 

ser som givna och självklara är skapade i sociala interaktioner. Människan lever i ett 

samhälle och skapas till en produkt efter de olika kommunikationsprocesser som hon 

lever och deltar i (Allwood & Erikson 2010). Vi kopplar vårt utvecklingsarbete till 

socialkonstruktionismen därför att vi eftersträvar att skapa en förståelse tillsammans 

med eleverna under dessa veckor vilket vi tror kan resultera till en förbättrad kultur i 

skolan. Utifrån nulägesanalysen som vi gjorde konstaterade vi att det hade bildats en 

negativ kultur och ett negativt klimat på skolans fotbollsplan. Vi menar att om denna 

kultur tillåts att fortsätta kan eleverna formas därefter och det blir deras vardag. Vi 

vill istället skapa en kultur där eleverna själva i framtiden kan lösa konflikter och 

meningsskiljaktiga situationer som uppkommer på fotbollsplanen.  

Etik i forskningsprocess  

Hermeren (2011) betonar att när beslutet om att sätta igång ett forskningsprojekt ska 

en metod väljas som har så låga och skadliga konsekvenser som möjligt för de 

berörda parterna i forskningen. Därför presenterade vi vårt projekt för berörda lärare 

på skolan på ett ödmjukt sätt om vad vi anser kan behöva förbättras och om hur vi 

tror att det kan genomföras. Det är viktigt att lärarna på skolan inte ska uppfatta att 

deras arbetssätt kritiseras utan det är eleverna som är i centrum för vår aktion och de 

kommer även att ges största möjliga respekt. Med utgångspunkt från de fyra kraven i 

forskningsetiska principer. 

En stor del i forskningsetiken berör frågor om hur personer som deltar i forskningen 

som informanter eller försökspersoner får behandlas. Dessa personer ska skyddas 

från kränkningar i samband med att de medverkar i vårt projekt (Hermerèn, 2011).  

Vårt projekt kommer att innehålla observationsstudier som utgångspunkt för att dra 

slutsatser om hur aktionen i framtiden ska utformas. Därför är det av stor vikt att vi 

utgår ifrån Informationskravet, vilket innebär att vi måste informera individerna som 

medverkar i vår studie om att de är föremål för forskning och vad forskningens syfte 

är. Detta genomfördes via information om vårt utvecklingsarbete i ett veckobrev som 

skickades till elevernas vårdnadshavare (Se bilaga C). Deltagarna i studien ska även 
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själva kunna bestämma över sin medverkan enligt samtyckeskravet. Vårt projekt 

kommer även att upprätthålla nyttjandekravet då vi i vår forskning enbart använder 

den empirin vi konstaterar om enskilda personer till forskningens ändamål och inget 

annat (Vetenskapsrådet, 2002). Då vår aktion liknade en vanlig 

eftermiddagsaktivitetet på fritidshemmet och frivilligheten till att medverka fanns 

samt att vårdnadshavarna var informerade om vårt utvecklingsarbete via ett 

veckobrev såg vi ingen anledning till att skicka ut ett missivbrev. Deltagarna i vårt 

utvecklingsarbete avidentifierades och är omöjliga att spåra då inga personliga 

uppgifter behövdes förvaras.    

4.2 Dokumentation 

Vi har använt oss utav observationsprotokoll som fylldes i tre gånger per aktionsdag. 

Den första observationen antecknades och observerades vid halvtio rasten och den 

andra observationen antecknades på elevernas lunchrast (Se bilaga B). Den sista 

observationen sammanställdes efter aktionen med eleverna där vi skrev ner vad som 

gick bra och vad vi ska arbeta vidare med. Vi ansåg att detta var det effektivaste 

dokumentationssättet för projektet. Vårt tillvägagångssätt har hjälpt oss att identifiera 

problemområden som i sin tur har stärkt våra teorier om hur aktionerna ska utformas. 

Tillvägagångssättet krävde mycket i tid men för utvecklingsarbetets fortsatta 

framgång såg vi det som nödvändigt för att optimera aktionstillfällena. 

Fortsättningsvis i utvecklingsarbetet diskuterade och reflekterade vi efter det som 

observerats men även efter de olika träffarna på fritidsgympan med eleverna. Vi 

sammanställde vad som gick bra, vad som kunde förbättras i vår egen prestation och 

det viktigaste av allt vad vi ska göra för att elevernas utveckling ska gå framåt. Vi 

utvädrade aktionstillfällena tillsammans med eleverna, deras ord tog vi vara på och 

implementerade i fortsatta aktionstillfälle.   

Nedan följer en sammanställning av undersökningsdokument. Diagramet visar 

resultatet av våra observationer. Nedanför diagramet redovisas staplarnas betydelse. 

Under vecka 16 var det påsklov vilket medförde att vi inte kunde observera eleverna 

i sin naturliga miljö. Fritidshemmet arrangerade även andra aktiviteter under dagen 

vilket gjorde att vi fick genomföra vår aktion på förmiddagen så att eleverna kunde 

delta på fritidshemmets övriga aktiviteter.  
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Diagram 1 

 

 (Diagram 1, Undersökningsdokument) 

A = Konflikter som anses vara olösta 

B = Konflikter som anses lösas på egen hand av eleverna  

C = Perspektivseende (Visar förståelse och sympati med andra elever)  

D = Konflikter där andra årskurser är inblandat  

E = Konflikter där eleven går självmant till läraren för att be om hjälp för att lösa 

konflikten 

Sammantaget visar diagramet att konflikterna minskade och övergick till att eleverna 

själva löste de olika situationerna som uppkom. Detta är svårt att dra en slutsats 

kring. Det var första veckan efter påsklovet vilket kan spela in i elevernas sätt att 

agera gentemot varandra. Detta kan vara en faktor som påverkat 

observationsresultatet då vi tror att eleverna kommer tillbaka mer utvilade och glada 

till skolan. De får återigen träffa sina kompisar och det finns inte längre några 

underliggande irritationer. Vi kan således inte dra slutsatsen att siffrorna i diagramet 

hade visat samma utveckling om vårt utvecklingsarbete hade fortsatt. Med tanke på 

den korta tid vi hade på oss.  

4.3 Undersökningsgrupp 

Våra aktionstillfällen riktade sig mot samtliga elever i förskoleklass. Eftersom 

aktionstillfällena var frivilliga för de elever som är inskrivna på fritidshemmet 

varierade också gruppkonstellationerna. Trots att frivilligheten till att delta fanns 

anser vi att de elever som var nödvändiga att få med i projektet var representerade 

för att kunna arbeta med det önskade problemområdet vid samtliga aktionstillfällen. 
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5 TIDSPLAN OCH GENOMFÖRANDE 
 

Vi planerade vårt utvecklingsarbete utifrån en tidsperiod på femton veckor. Denna 

period bestod av olika moment. Utvecklingsarbetet genomfördes i olika block. Under 

de första fem veckorna skedde förberedelse och observationer av problemområdet. 

Under detta block inledde vi en diskussion med personalen på skolan för att de skulle 

känna sig informerade om projektet och veta hur vi tänkte genomföra arbetet. 

Anledningen till det var att alla skulle vara införstådda med vad projektet handlade 

om och tanken bakom. Under de fem nästkommande veckorna genomförde vi det 

praktiska arbetet tillsammans med eleverna (Se bilaga A). Parallellt fortsatte vi också 

med våra observationer eftersom det inte var fast bestämt vad som skulle ske under 

de praktiska lektionerna. Vi var flexibla och öppna för vad observationerna gav oss. 

Under de avslutande fem veckorna skedde vår utvärdering och sammanställning av 

hur projektet utformades och vad vi har åstadkommit. 

 

Efter att vi identifierat ett problem och samlat ihop fakta kring problemområdet som 

var metodens två första steg utgick vi ifrån våra observationer som vi hade utvärderat 

och analyserat tillsammans när vi planerade för aktionstillfället som också var det 

tredje steget i metoden. I det fjärde steget skedde själva aktionen i from av 

fritidsgympan med eleverna. Efter varje aktionstillfälle satte vi oss tillsammans och 

utvärderade aktionen för att därefter följa metodens steg och ändra om i vår plan, hur 

vi skulle lägga upp lektionen till nästkommande aktion. Till detta tillfälle hade vi 

också med oss nya observationer att tillgå i planeringen och utformningen för att 

sedan genomföra nästa aktion igen då både progression och förbättringar fanns med. 

Nedan följer en sammanställning av hur vi disponerat tiden under våra 

aktionstillfällen. 

Diagram 2 

 

(Diagram 2, Aktionstillfällen) 
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v.13.        - Introduktion, informera och väcka intresse kring vårt utvecklingsarbete. 

                - Passningsruset.  

                - Nummerboll. 

                - Avslutande diskussion om lektionen. 

 

v14.         - Inledning, repetition ifrån föregående lektion.  

                - Tunneldatten. 

                - Spel på två planer, vi stoppade upp för att diskutera specifika situationer. 

                - Avslutande diskussion, repetition om vad som krävs för att få en passning 

 

v15.           - Inledning, repetition ifrån föregående lektion. 

                - Passningskoloner (passningsövning).  

                - Västspel (målgöraren byter lag).  

                - Avslutande diskussion, hur va lektionen som genomfördes.  

 

(Påsklov) 

v16.         - Inledning, repetition om vad vi gjort under de tidigare aktionstillfällena. 

                - Passning och skottövning.   

                - Västspel (målgöraren byter lag).  

                - Avslutande diskussion om lektionen.  

 

v17.         - Inledning, vad vi har lärt oss under dessa aktionstillfällen. 

                - Mindre spel på två planer.   

                - Stort spel över hela planen.  

                - Avslutande diskussion om vad eleverna tar med sig ifrån 

utvecklingsarbeteet.  

Sammantaget visar tabellen att vi fokuserade mycket på huvudaktiviteten som var att 

spela spelet fotboll där vi fokuserade på olika moment för att eleverna skulle nå en 

utveckling, allt eftersom observationerna genomförts. Ca 30% av aktionstiden 

avverkade vi för inledning och avslutande diskussioner med eleverna. Detta anser vi 

var en nyckel till att kunna få en uppfattning om vad eleverna själva anser att de har 

lärt sig. Denna tid disponerades även till att tydligöra aktionstillfällets syfte.   
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6 RESULTAT 
Resultatet är upplagt i två delar. En del som fokuserar på resultatet av observationer 

och en del där resultatet av aktionerna redovisas.   

6.1 Resultat av observationer 

Det vi kan konstatera genom våra observationer är tendenser till att klimatet på 

fotbollsplanen har gått från ett hårt klimat, där det inte fanns något utrymme för 

diskussioner när oskiljaktigheter uppstod, till att när oskiljaktigheter uppstår försöker 

eleverna lösa situationerna genom att ge förslag på hur situationen ska lösas. (Se 

resultat av observationer i Diagram 1.s, 18). Diagramet visar att i vecka 17 som var 

vår sista vecka för utvecklingsarbetet löste eleverna oftare konflikterna på egen hand 

än tidigare. Dessa slutsatser dras dock efter ganska få observationer i kombination 

med att andra lärare på skolan upplevt samma sak. Att kunna kommunicera och lösa 

konfliktfyllda situationer mellan eleverna var en del av vårt syfte med 

utvecklingsarbetet i kombination med att eleverna ska kunna känna empati för 

varandra. I linje med Noddings (2002) är det ömsesidiga mötet mellan två människor 

avgörande villkor för att individerna ska kunna utveckla kunskap om tillvaron och 

livet. Då vi under en begränsad tid skapat förutsättningar för eleverna att hantera 

oskiljaktigheter genom diskussioner med varandra istället för att strunta i situationen 

eller använda fysiska handlingar emot varandra ser vi som ett viktigt resultat. Både vi 

och personalen på skolan upplever att vi öppnat upp ögonen hos eleverna för hur 

man kan lösa och förebygga situationer samt konflikter som uppstår.  

Taylor och Moghaddam (1987) menar att det finns tre olika antagande om 

människans beteende. Det första antagandet är att människan är självisk och ser till 

sitt eget bästa. Resultatet av vårt observationsdiagram framhäver tydliga skillnader 

på första och sista veckan. Vår hypotes kring resultatet är att eleverna har utvecklat 

ett sätt att lösa konflikterna på ett mer konstruktivt sätt än i inledningsfasen av våra 

observationer. Det vi dock ställer oss frågande till är om denna period på fem veckor 

räcker för att ändra den hårda och hierarkiska kulturen som råder på fotbollsplanen. 

Vi och skolan är överens om att en fortsättning av arbetet över en längre period kan 

ändra denna negativa kultur som vi upplevt på fotbollsplanen. Vi är lika överens om 

att detta projekt var en bra grund men att om man inte väljer att etablera ett fortsatt 

arbete med dessa aktioner är vi rädda att eleverna inom en snar framtid är tillbaka i 

gamla fotspår. I linje med Bourdieu (1999) som menar att kulturkapital krävs för att 

påverka kulturer så menar vi att man måste komma upp i en viss mängd kapital för 

att kunna påverka en kultur. Vilket vi anser inte går att nå på enbart fem aktioner.  

6.2 Resultat av aktioner  

Aktionerna har varit givande och utvecklande för eleverna. De fem tillfällena som vi 

genomfört aktionerna har bidragit till att eleverna fått nya tankar om hur spelet 

fotboll går till och vad som krävs för att få ett spel som fungerar på rasterna. Vi 

avrundade aktionstillfällena med att eleverna fick berätta vad de själva upplevde om 

aktionen och vad de hade lärt sig:  

 

”Vi har lärt oss att passa” 

(12.04.2017 – Förskoleklasselev, aktionstillfälle 3). 
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Detta menar vi är en bidragande del i att få ett spel som fungerar, att eleverna 

utvecklar passningsförmågan. Vår hypotes är att om eleverna utvecklar en teknik för 

att passa bollen istället för att bara chansa och sparka bollen utan en tanke med det 

blir det ett bättre flyt i spelet. På så sätts ställs inte eleverna inför lika många 

situationer där bollen blir en dragningspunkt och en stor klunga bildas kring bollen. 

Det i sin tur leder till att eleverna hamnar i färre situationer där konflikterna ligger 

nära till hands.  

Eleverna har även väckt tankar om hur och vad en bra en fotbollskompis innebär och 

att vad det innebär att kunna förstå hur andra elever upplever en och samma 

situation. 

 

”En bra fotbollskompis är en man får mycket passningar av” (04.04.2017 – 

Förskoleklasselev, aktionstillfälle 2). 

 

Vid ovan aktionstillfälle uttrycktes det positiva saker som vi hade implementerat i 

såväl första aktionstillfället som i det andra. Vi anser att citatet ovan är en bra 

språngbräda att bygga vidare på, vi menar också att det inte räcker med ett fåtal 

aktioner för att eleverna ska kunna gå från det teoretiska till att utföra det som sägs i 

praktiken.  

Enligt både i samtal med pedagoger och av våra egna observationer att döma har det 

under denna period varit mer diskussioner när oskiljaktigheter har uppstått på 

fotbollsplanen. Eleverna har på så sätt visat och förstått att på en fotbollsplan 

kommer det alltid att ske saker och att någon kanske blir fälld och slår sig. Om man 

tillsammans är mer öppna och försöker lösa situationen och konflikten direkt när den 

uppstår så hårdnar inte klimatet. Vid nästa situation tacklar man inte ännu hårdare 

utan resultatet av att lösa situationerna och konflikterna som uppstår direkt och 

tillsammans med alla inblandade bidrar istället till ett lugnare och mer harmoniskt 

klimat. Vi har kunnat se en utveckling under våra aktioner när vi jämför de första 

tillfällena med de två sista. Eleverna har visat att de kan sätta sig in i andras 

situationer genom att visa empati och förståelse när det blivit fel eller när man råkat 

tackla någon. Vi har också kunnat se utveckling hos eleverna när det gäller 

förståelsen av spelet och reglerna som finns att förhålla sig till. 

 

”Man får inte tackla och glidtackla med mening på någon kompis” (04.04.2017 – 

Förskoleklasselev, aktionstillfälle 2). 

 

Vi blev oerhört nöjda när denna elev nämnde det som står i citatet ovan då vi under 

detta aktionstillfälle fick lägga stort fokus på individen i fråga när det kom till 

regelbrott. När vi väl sammanfattade detta aktionstillfälle så fick vi en känsla av att 

ett lärande skedde hos den nämnda eleven. Genom att vi utvecklat förståelsen kring 

spelet fotboll och dess regler har vi kunnat se genom observationerna att eleverna 

drar sig för att utföra dem hårdare tacklingarna som kan leda till frisparkar. Vi har 

även kunnat se att färre missförstånd som lett till förvirring som i sin tur eskalerar till 

meningsskiljaktigeter och ett i slutändan ett hårdare klimat minskat. Vi kopplar det 

till Bourdieu (1999) där han menar att den miljö som eleven befinner sig i ständigt är 
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i rörelse. Vidare menar han att klimatet som omger eleven är avgörande för hur 

elevens beteende kommer att utformas (a.a.).  

Vi har konstaterat tillsammans med pedagogerna om att målgruppen för 

utvecklingsarbetet blev optimalt. Dock kan vi känna att barngruppen blev något stor 

vid merparten av aktionstillfällena. Detta ledde till ofokuserade barn och mer stress 

hos individer som har svårt att fokusera under genomgångar. Hade vi arbetat på 

skolan och arbetet med aktionerna över en längre tid hade vi delat upp barngruppen 

och använt oss av fler tillfällen för att kunna precissera arbetet ännu mer. Detta 

märkte vi under den veckan det var påsklov. Då var det färre deltagande elever och 

vi kände stor skillnad i hur barngruppen sög åt sig av den kunskap vi ville nå ut med 

på ett bättre sätt. Relationsbyggandet mellan eleverna blev än mer påtagligt och vi 

kunde arbeta mer med att underhålla relationer vid det tillfället.  

 

”Vi lärde oss och passa varandra, skjuta och dribbla men också hur man är en bra 

kompis” (18.04.2017 – Förskoleklasselev, aktionstillfälle 4). 

 

Eftersom vi var begränsade i tid när vi genomförde utvecklingsarbetet ville vi ge 

samtliga förskoleklassbarn möjligheten att delta i vår aktion. Anledningen är att ge så 

många elever som möjligt kunskap om att förstå spelet fotboll och stärka 

relationerna mellan eleverna i linje med Gergen (2009) som menar att relationer 

ständigt är närvarande.  

Vi anser att detta utvecklingsarbetes tyngdpunkt ligger i att eleverna ska få en 

kunskap om vilka regler de ska förhålla sig till på fotbollsplanen. Vi menar att det är 

avgörande för att kunna skapa ett harmoniskt klimat. Med ett harmoniskt klimat 

menar vi ett klimat som är öppet för förhandling där vi ser att diskussioner kan råda 

än konfliktfyllda situationer.  
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7 DISKUSSION OCH DIDAKTISKA 
IMPLIKATIONER 

Följande kapitel innehåller diskussion av observationsresultat, diskussion av 

aktionsresultatet, metoddiskussion samt didaktiska implikationer.  

7.1 Diskussion av observationsresultat 

Vårt utvecklingsarbete genomfördes på fem veckor under utbildningens fjärde och 

sista verksamhetsförlagda utbildning, det som i högskolan benämns som VFU. Även 

om vi har varit systematiska i vårt arbete anser vi att det resultat från den data vi har 

konstruerat från observationer och aktioner är våra tolkningar av hur vi har uppfattat 

empirin. Fem veckor är väldigt lite för att se en faktisk förändring i elevernas sätt att 

agera mot varandra. Det vi däremot kan konstatera utifrån våra observationer är att 

tendenser till att klimatet på fotbollsplanen har förbättrats. Eleverna har vid flertalet 

tillfällen diskuterat om oskiljaktigheter som har uppstått. I inledningsfasen av våra 

aktioner tillsammans med eleverna satte vi ut tydliga regler som ska gälla samt vilka 

regler som finns på fotbollsplanen. Vi agerade domare under aktionstillfällena och 

avbröt spelet när regelbrott skedde. Tillsammans med eleverna diskuterade vi de 

olika situationerna som uppstod och vi klargjorde för eleverna om varför det blev 

exempelvis frispark. Vi använde oss utav situationsbaserat lärande med bakgrund av 

Skolverket (2011) som belyser:   

 

att undervisningen i fritidshemmet ska vara ett komplement till förskoleklassen 

och skolan, genom att lärandet ska vara situationsstyrt, grupporienterat och utgå 

ifrån elevernas behov och intresse. 

 

Vi använde oss även av situationsbaserat lärande i linje med att Williams, Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2000) visar att barn lär i samtliga situationer där 

kamraterna har en betydande roll. I vårt utvecklingsarbete har vi strävat efter att 

skapa ett klimat där det är tillåtet att göra misstag för att ge möjlighet till ett lärande.   

Vi kan också konstatera att detta utvecklingsarbete har öppnat upp för eleverna att 

sätta sig in i andra elevers situationer som var ett av våra syften i utvecklingsarbetet. 

Williams (2006) skriver att det viktiga i hur barn uppmärksammas är att de kan lära 

av varandra, samarbeta och få en uppfattning av varandras olikheter. Dock handlar 

det om hur mycket läraren bidrar med dessa frågor. I linje med Noddings (2002) som 

belyser omsorgsetik där att individen först ska få en förståelse av vad det innebär när 

någon bryr sig om individen i fråga. Är vår hypotes att det är ett led i hur vi 

genomförde våra aktioner, då vi i aktionerna tillsammans med eleverna tryckte 

mycket på känslan av hur de andra eleverna kan känna sig i de olika situationerna 

som uppstår på fotbollsplanen.    

7.2 Diskussion av aktionsresultatet  

Som vi nämnt tidigare utfördes vårt utvecklingsarbete under fem veckor och fem 

tillfällen för själva aktionerna med eleverna. Det vi kan konstatera i vårt resultat är 

att vi har lyckats väcka en tanke hos eleverna om hur en bra kamrat ska vara. 

Anledningen till detta är att vi utgick ifrån vad vi såg och konstaterade under 

observationstillfällena, då fann vi att en bidragande del till att utveckla 
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utvecklingsarbetet var att få fram en kamratkänsla och stärka relationerna. Med ett 

utvecklat resultat menar vi att eleverna utvecklar kännedom om regler, klimat, 

perspektivseende och att stärka elevernas relationer. Likaväl att konflikter som 

uppstår inte leder till något större än att eleverna kan lösa dem själva och att eleverna 

kan känna empati för varandra. Ett exempel på en sådan situation som uppstod var 

när vi under sista veckan av vår observation fick se att en elev blev tacklad så att 

eleven föll till marken. Vid dessa situationer valde de deltagande eleverna att stoppa 

upp spelet och se hur det gick med eleven som föll till marken. Situationen 

diskuterades mellan de inblandade eleverna och de kom gemensamt fram till att det 

skulle vara frispark. För oss var det ett intressant resultat eftersom att vi inte hade sett 

någon typ av gemensamma lösningar i början av våra observationer. Gergen (2009) 

betonar i sin relationsteori att relationer alltid finns närvarande och att de är föremål 

för förhandling och förändring (a.a.). Mot bakgrund av denna relationsteori anser vi 

att fritidshemsverksamheten är en bra plattform för att stärka och förändra relationer. 

I vårt resultat ser vi att eleverna har fått en förståelse för hur en bra kamrat ska vara 

genom att ställa frågan till varandra hur det gick när någon till exempel snubblade 

och slog sig, det var inget vi såg i inledningsfasen av våra observationer eller i våra 

aktioner.   

 

Vi frågar: ”Hur är en bra kompis?”. Svar: ”En bra kompis är när en man får 

många passningar av”.  (04.04.2017, elev i förkoleklass, diskussion vid 

aktionstillfälle.) 

 

Ytterligare en egenskap som vi ville utveckla hos eleverna var att de skulle få en 

uppfattning om att det hela tiden kan uppstå situationer på en fotbollsplan som de 

deltagande individerna kan ha olika åsikter om. I början av utvecklingsarbetet och 

observationstillfällena var det mycket oskiljaktigheter kring situationerna. I denna 

kategori av utveckling valde vi att trycka mycket på att eleverna behöver vara öppna 

för diskussion istället för att skylla på varandra. Med denna diskussion menar vi 

vilka valmöjligheter olika situationer ger. Vi upplever att när eleverna hade fått 

denna kompetens kunde spelet flyta på bättre och eleverna kunde släppa en situation 

som uppstod snabbare. Även om eleven inte höll med om beslutet så fanns en 

förståelse om varför det blev just så, missförstånd och förvirring minskade. 

Resultatet har sin bakgrund i att vi har gett eleverna verktygen till att själva kunna 

lösa situationer som uppstår. Taylor och Moghaddam (1987) menar att konflikter 

minskas genom att gruppen sätter upp gemensamma målbilder. Det är något som vi 

har eftersträvat i vårt utvecklingsarbete. Alla elever ska se spelet fotboll på samma 

sätt med en strävan att följa samma regler. 

Vi kan också konstatera att ett embryo har skapats till hur spelet fotboll kan spelas 

och att det inte bara är en individ i laget som ska göra allt trots att individen i fråga 

möjligtvis är duktigast. Vidare valde vi att fokusera på diskussioner i inledningsfasen 

och i slutet av varje aktionstillfälle. Under dessa tillfällen diskuterade vi att samtliga 

spelare behövs i ett fotbollslag och att ingen i laget är viktigare än någon annan. Med 

bakgrund av att stärka de elever som inte är lika fotbollskunniga och ödmjukisera de 

mer skickliga eleverna i spelet.  

Utvecklingsarbetet föll väl ut i målgruppen enligt både oss som utförde 

utvecklingsarbetet och de närvarande pedagogerna. Vi upplever att de elever som 
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spelade fotboll på varje rast och som har det som intresse var närvarande under 

aktionstillfällena. Vid något tillfälle upplevdes elevgruppen väldigt stor. Till en 

början blev vi mer glada över det däremot fick vi lägga mycket mer tid på att agera 

handpåläggare på de elever som behövde det.    

7.3 Metoddiskussion 

Metoden vi valde att använda oss utav i utvecklingsprojektet har varit ett bra 

redskap, metoden var väl utformad och passade väl in i vårt aktionsarbete. 

 

Lewins Action Research Spiral som beskrivs av Mertler (2009) innehåller olika steg 

vi kunnat precisera in i vårt utvecklingsarbete. I det första steget av metoden ska 

problemet identifieras vilket vi anser var en enkel del av arbetet eftersom både vi och 

pedagogerna på skolan upplevt konflikterna på fotbollsplanen som ett problem som 

funnits under en längre tid. 

 

Det andra steget i metoden handlar om att hitta fakta kring problemet vilket krävde 

mycket tid och undersökning av vad som fanns i den tidigare forskningen kring 

konflikter och relationer. Vi anser att det gav oss kunskap och uppdatering av 

tidigare forskning. Utvecklingsarbetet kunde därmed bygga på vetenskaplig grund av 

berörda problemområden då det skapades en bild om hur problemområdet kan 

angripas. 

 

I det tredje steget skedde planeringen av strategin för hur vi skulle agera under vårt 

arbete kring observationer och aktioner. I detta steg fick vi användning utav den 

tidigare forskning som vi uppdaterat oss i. Med facit i hand kunde vi ha planerat upp 

aktionstillfällena enklare om vi tagit reda på antalet elever i ett tidigare skede. Då 

hade vi på ett ungefär vetat hur många elever som skulle delta inför varje aktion.  

 

I modellens fjärde steg startade vi själva aktionen och vårt första tillfälle att arbeta 

med eleverna ägde rum. Vi har diskuterat med oss själva och med den pedagog som 

medverkade vid det första tillfället och är överens om att trots den stora elevgruppen 

lyckades vi få en bra start på arbetet. Detta tack vare en bra introduktion som 

tydliggjorde motivet för utvecklingsarbete. Ytterligare en bidragande orsak till den 

lyckade starten tror vi är att vi fångade elevernas intresse. Genom att tidigt fånga 

elevernas intresse lyckades vi få många medverkande elever under de kommande 

aktionstillfällena. Vi kunde konstatera efter första aktionstillfället med eleverna att 

den tid som lärare har på sig att introducera något för elever i förskoleklass är 

begränsad. Mycket hängde på att vi kunde läsa av elevgruppen och hela tiden göra 

aktiva val om hur introduktionerna skulle läggas upp framöver. 

 

Det femte steget i modellen handlar om att utvärdera första steget eller aktionen som 

vi har valt att kalla det. I detta steg fick vi utrymme att diskutera situationer som 

uppstått under aktionstillfällena. Att kunna reflektera med varandra var en styrka då 

kunde vi konstatera vad som gick bra och varför, men även vad som kunde förbättras 

till nästa aktionstillfälle. 

 

Modellens sjätte steg handlar om att utifrån vår utvärdering av aktionstillfället 

förbättra det som varit bra och utveckla det som kan förbättras inför nästkommande 

aktion. Ett exempel på hur vi ändrade i vår planering inför nästkommande aktion är 
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att vi anpassade introduktionstiden efter elevgrupen. På det sättet tappade vi färre 

elever vid andra aktionstillfället än vid första aktionstillfället. 

 

I modellens sjunde steg skedde förändringen efter vår utvärdering av ett 

aktionstillfälle. Med bakgrund av att vi sen tidigare hade utvärderat, diskuterat samt 

tagit till oss ny information utifrån nya observationer ledde det till att vi kände oss 

säkra på att vår arbetsmetod.  

 

7.4 Didaktiska implikationer  

Hade vi arbetat på skolan och utfört aktionerna över en längre tid hade barngruppen 

delats upp och vi hade genomfört fler tillfällen för att kunna precissera arbetet än 

mer. Detta märkte vi under den veckan det var påsklov. Under påsklovet var det färre 

deltagande elever och vi kände stor skillnad i hur barngruppen sög åt sig av den 

kunskap vi ville nå ut med. Eftersom vi var begränsade i tid när vi genomförde 

utvecklingsarbetet ville vi ge samtliga förskoleklasselever möjligheten till att delta i 

vår aktion. Anledningen till valet grundade sig i att vi ville kunna erbjuda så många 

som möjligt kunskapen om att förstå spelet fotboll och stärka relationerna mellan 

eleverna. Vi kunde se att när eleverna utvecklade ett passningsspel och förstod 

reglerna minskade missförstånden och konflikterna. Vi anser att tydliga regler och en 

utvecklad förståelse kring spelet är avgörande för att kunna skapa ett harmoniskt 

klimat på skolans fotbollsplaner. 

 

Inför planeringen av de olika aktionerna krävdes det en utvärdering av tidigare 

aktioner för att maximera tiden med eleverna på bästa sätt, men även för att ge 

eleverna rätt förutsättningar för utveckling. Denna tid har vi ställt oss frågande till 

om en lärare i fritidshem har. Räcker planeringstiden när ett större projekt ska sättas 

igång? 

 

Vårt utvecklingsarbete lockade många elever med olika mycket entusiasm inför 

sporten fotboll, vilket medförde att vissa elever var mer iakttagande i sin roll när vi 

genomförde olika samarbetsövningar samt spelade fotboll. Vi ser inte att en 

iakttagande roll är något negativt då vi la märke till att dessa elever ändå var 

delaktiga i diskussionerna efter aktionerna. Skulle vi ändra på något så vore det att 

minska barngrupperna för att eleverna skulle få ut så mycket som möjligt av själva 

aktionen. Då krävs det tidigare anmälningsförfrågan än någon timme, exempelvis att 

vi skulle delat upp de olika fritidshemsavdelningarna istället för att ta samtliga på en 

gång. Vidare i våra didaktiska implikationer vill vi lyfta att detta utvecklingsarbete 

har potential och behovet för sådana här typer av utvecklingsarbeten har vi sett på de 

olika skolorna vi har varit på under våra olika VFU-perioder.  Ytterligare 

forskningsfrågor vi ställer oss är: 

 

 Hur kan eleverna fångas redan i förskoleklass för att få ett harmoniskt klimat 

på skolans fotbollsplaner? 

 Vilka bidragande faktorer krävs för att pedagoger kan driva 

utvecklingsarbeten i den ordinarie verksamheten? 
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9 BILAGOR 

 

Bilaga A: Sammanfattningsprotokoll och observationsprotokoll  

V.13 

Första aktionen: 24 elever 

Första träffen började inte så bra då det skedde en olycka på lektionen före vi skulle 

börja vår aktion. Detta var i samma sal som vi skulle vara i vilket gjorde att det drog 

ut på tiden. Detta gjorde att elevgruppen som vi hade fick vänta utanför en längre tid 

än beräknat och dem blev med anledning av detta oroliga och otåliga. Första träffen 

innehöll också ett videoklipp som vi skulle titta på för att eleverna skulle få en 

inblick i vad detta utvecklingsarbete skulle handla om. Det tog även här lite längre 

tid än beräknat att lösa uppkopplingen (detta ville vi ha löst innan eleverna kom in i 

hallen, men det gick inte på grund av olyckan som skedde). När vi väl hade fått upp 

allt så kom vi igång på ett bra sett.  

Vi fokuserade på introduktionen som innehöll ett videoklipp och efterföljande 

diskussioner med öppna frågor om hur nuläget var på fotbollsplanen, elevgruppen 

fick själva svara på våra frågor. När vi skulle sätta igång mer praktiskt var eleverna 

överlyckliga över att enbart vara på plats i den stora idrottshallen då de aldrig 

tidigare varit där förutom på julfirande och andra större evenemang. Detta medförde 

att det var lite väl mycket spring i benen på vissa elever och deras fokus låg på att 

orientera sig i den stora hallen istället för att ta in de instruktioner vi instruerade 

kring leken/aktiviteten som skulle genomföras. Det som vi tar med oss ifrån 

aktionstillfället är att eleverna är medvetna om att det inte är bra klimat på 

fotbollsplanerna idag, dem tycker att det är mycket bråk och tjafs. Eleverna visade 

också en vilja till att kunna vara en bra kompis på fotbollsplanen under vår aktion 

något vi tänker arbeta vidare med vid nästa aktionstillfälle.  

 

V.14  

Andra aktionen: 26 elever  

Denna vecka fokuserar vi på situerat lärande. Solen sken och värmde på vilket gjorde 

att vi flyttade ut “lektionen” och utförde den på en multiplan som fanns utanför den 

stora idrottshallen. Vi började med en genomgång av förra veckas aktionstillfälle där 

vi lyfte det som vi gjorde förra gången. Sedan gick vi igenom dagens agenda och 

började med en uppvärmningslek (tunneldatten). Därefter delade vi upp planen i två 

halvor och eleverna fick spela fotboll mot varandra. Här fokuserar vi på att stoppa 

spelet vid regelbrott där vi informerade vad för regelbrott som utfördes. Reglerna 

tränades men även passningsspelet och att inkludera alla i laget, vi stoppade när vi 

såg att eleverna kunde passat bollen istället för att försöka dribbla själv eller försöka 

skjuta från egen planhalva. Med detta försökte vi öppna upp ögonen hos eleverna om 

hur man kan utvecklas i spelet och vilka möjligheter man har. Vi arbetade även med 

perspektivseende där eleverna fick känna empati för den andra, dels om de fällde 

någon eller om någon inte fick en passning. Detta som en progression av förra 

veckan där vi såg en vilja att man vill vara en bra kompis.  
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Vi avslutade “aktionen” med en diskussion. Där det sades bra saker som eleverna 

själva lyfte, när vi ställde frågan: “Hur är en bra fotbollskompis”? Svar: “När man 

får mycket passningar från den”. Det var även en elev som sa “Jag fick inte några 

passningar”. Att tillägga här är att denna elev gjorde ingenting för att få passningar, 

vilket vi lyfte med dem där vi utvecklade detta och diskuterade hur man ska göra för 

att få passningar av sina kompisar. Vi visade även olika sekvenser på hur man ska 

göra för att vara beredd och mottaglig för att få en passning. En annan elev sa att 

man inte får tackla och glidtackla med mening på någon kompis. Detta var vi nöjda 

med att höra ifrån just denna elev då det var samma individ som vi fick lägga stort 

fokus på vid de olika regelbrottsgenomgångarna, det kändes som att ett lärande 

skedde hos denna individ.  

 

V. 15.  

Tredje aktionen: 27 elever  

Denna vecka ville vi fokusera på spelet fotboll.  

Vi började med passningskolloner där vi gick igenom hur en bra passning är och 

varför det är viktigt med och passa och inte skjuta till varandra. Vi gick även igenom 

att man ska visa sig för sin kompis om man vill ha en passning och visa sig delaktig. 

Även här använder vi oss av progression i aktionsarbetet. Där vi föregående vecka 

diskuterade öppet med eleverna om vad som krävs för att få en bra passning.  Efter 

passningsövningen upplevde vi att eleverna som tidigare inte var delaktiga i spelet 

visade en större delaktighet nu efter passningsövningen och på så sätt fick fler 

passningar, vi tror att det kan ha att göra med att vi har väckt en tanke hos dem att 

ansvaret inte enbart ligger hos bollhållaren. (detta har vi gått igenom med eleverna 

vid tidigare tillfälle). Vi testade även vårt eget komponerade spelsätt där det är 

samma regler som i en vanlig fotbollsmatch med den enda skillnaden att den som gör 

mål byter lag till det laget som hen gjorde mål på. Detta för att kunna får samtliga 

elever involverade i spelet på ett bättre sätt. Vi kände att det gav en bra effekt i och 

med att de “duktiga” spelarna skiftade ofta lag. Detta medförde också att lagen blev 

jämna. I och med att spela på detta sätt får de “duktiga” spelarna en större förståelse 

för att få flyt i spelet men även att göra sina lagkamrater mer delaktiga för att de 

passar oftare bollen för att slippa byta lag. Vi avslutade med en diskussion där vi 

sammanställde dagen. Eleverna fick berätta vad de själva kände om “aktionen” och 

vad de hade lärt sig. Det som togs upp då var “Vi har lärt oss att passa”. Detta blev 

vi glada över att höra då det var målet med lektionen. Det har varit två 

aktionstillfällen med stora elevgrupper där vi inte riktigt är säkra på om vi når ut till 

samtliga elever, vi har ont om tid och skulle egentligen vilja höra samtliga elevers 

tankar.  

 

V.16 (Påsklov) 

Sammanfattning.  

Antal elever: 8 

Idag var det påsklov på fritids vilket resulterade i väldigt få elever. Det var endast 8 

stycken. Vi fokuserade på det vi gått igenom tidigare då vi såg det som en möjlighet 

att få in mer diskussion när det endast var 8 elever på plats. Vi la mycket tid på skott 

och passningar för att sedan gå över till västspelet då vi såg från tidigare tillfällen att 
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det var ett bra sätt för att få igång spelet. Spelet idag visade prov på bra delaktighet 

och bra passningsspel som vi tränat på. Eleverna visade även att de kan vara bra 

kompisar i spelet, då dem passade varandra väldigt mycket idag och hittade flera 

kombinationer vilket var jätteskoj och se. Eleverna visade också förståelse för 

varandra i spelet och ville ha alla i laget delaktiga, dem visade också det genom att 

fråga hur det gick med kompisen som blev fälld, vilket inte har skett innan. Aktionen 

avslutades med en diskussion där vi ställde frågan om vad vi har lärt oss idag. Svar: 

“Vi lärde oss och passa varandra, skjuta och dribbla men även hur man är en bra 

kompis”. Ord som vi har jobbat mycket med som vi blev glada över att höra. Vi la 

fokus på att flytta över dessa ord till hur man kan vara på fotbollsplanen på rasterna 

mot varandra så att eleverna får ett sammanhang i att man kan vara en bra kompis 

där med.  

 

V.17  

Sammanfattning  

Antal elever: 22 

Sista tillfället använde vi för att sluta säcken och återigen arbeta med repetition av 

vad vi tidigare gjort. I och med det fina vädret valde vi att utföra aktionen utomhus 

på multiplanen. Vi delade upp eleverna och gick igenom vad vi gjort dessa veckor 

samt vad vi skulle göra under dagen. Vi avslutade med ett stort spel där eleverna fick 

direktiv om att dem skulle jobba med alla saker vi gått igenom under veckorna vi 

varit där. Vi fick se prov på att eleverna använde sig utav perspektivseende vid några 

tillfällen då dem stannade upp och frågade kompisen hur det gick när någon ramlade 

och slog sig. Vi agerade även domare i spelet och när vi blåste för en frispark till 

något utav lagen blev det inga diskussioner och spelet flöt på bra och eleverna visade 

att dem behärskade spelregler och insåg varför det blev frispark. Då vi gått igenom 

reglerna med dem under veckorna 

 

Observationsprotokoll  

 

Konflikter Koder. 

A = Konflikter - olösta 

B = Konflikter - lösta på egen hand  

C = Perspektivseende (Barnen ser inte fel i andra personer)  

D = Konflikter med andra årskurser inblandat  

E = Konflikter där eleven går självmant till läraren för att lösa konflikten.  

 

VECKA 13 

Observationer  

28/3 09.30 - 10.00  
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(Få barn ute, på grund av andra aktiviteter som förskoleklass hade planerat, 

kyrkobesök).  

Observation A Antal: 1 

Observation B Antal: 1  

Observation E Antal: 2  

 

Diskussion/Reflektion  

Det var svårt för oss att observera någon konfliktsituation på fotbollsplanen då 

förskoleklasserna hade andra aktiviteter inplanerade vid detta tillfälle.  

 

11.15-11.30 (Lunchrast)  

Observation A Antal: 2 

Observation B Antal: 3 

Observation C Antal: 1 

Observation E Antal: 1 

 

Diskussion/reflektion  

När någon tar bollen från en elev och denne ramlar vill hen alltid ha frispark om den 

blir av med bollen, oavsett om bollen hamnar hos en i samma lag eller om det var en 

schysst tackling.  

Attityden mot varandra är ganska hård och det finns oftast en ledare i varje lag som 

är ledande i sitt lag och kan bestämma de reglerna i situationerna, dessa regler kan 

även ändras för att gynna sig eller sitt egna lag.  

 

Vecka 14 

09.30-10.00  

Observation A Antal: 3 

Observation B Antal: 1 

Observation C Antal: 0 

Observation D Antal: 1 

Observation E Antal: 3 

 

Diskussion/reflektion 

Många barn och en stor grupp spelade, vi såg att det skapade lite mer oro och det 

fanns inte i barnen att ha ett perspektivseende därför var den nollad i kolumnen C. 

 

11.10-12.00 (Lunchrast)  
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Observation A Antal: 0 

Observation B Antal: 4 

Observation C Antal: 0 

Observation D Antal: 1 

Observation E Antal: 3 

 

Diskussion/reflektion.  

Att notera från lunchrastens observation är att det var en rastvakt som deltog i spelet. 

Rastvakten löste konflikter som uppstod därpå har vi ingen konflikt som lämnades 

olöst.  

 

Vecka 15 

11.00-11.30 (Lunchrast)  

Observation A Antal: 5 

Observation B Antal: 1 

Observation C Antal: 2 

Observation E Antal: 1 

 

Diskussion/reflektion:  

Stor grupp som inte löser konflikterna men spelet fortlöper. V.14 jobbade vi med 

perspektivseende på aktionen och fritidsgympan, under dagens observation fick vi se 

att eleverna agerade efter detta. Dem frågade kompisen som de fällde oavsiktligt hur 

det gick om det var bra osv. 

 

Vecka 16 

Påsklov - Inga observationer.  

 

Vecka 17 

09.30-10.00 (Rast)   

Observation A Antal: 1 

Observation B Antal: 4 

Observation C Antal:  

Observation D Antal:  

Observation E Antal: 1 

 

Diskussion/reflektion:  
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Kul och se att dem flesta konflikterna som uppstod löstes av eleverna själva eller att 

dem sökte upp en vuxen för att lösa konflikten.  

Detta är vad vårt utvecklingsprojekt eftersträvar och det var skoj och se att det har 

gett lite.  

 

Lunchrast (11.00-12.00).  

Observation A Antal: 1 

Observation B Antal: 6 

Observation C Antal:  

Observation D Antal:  

Observation E Antal:2 

 

Diskussion/reflektion:  

Vid lunchrasten var det 3 elever som är starkare än resterande, dessa ville vara på 

samma lag och möta resterande grupp ca 10 elever. Det tillkom nya elever som inte 

vågade frågade om det fick vara med, dem frågade oss. Vi sa att det får ni lösa själv, 

vilket dem tillslut gjorde och spelet var igång. Under spelets gång uppkom 

regelfrågor som dem löste själva, utan att det blev riktiga bråk utan endast att dem 

pratade högt med varandra med en lösning som hittades. 

 

Bilaga B: Tamburinformation  

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser grundlärarprogramet med inriktning mot fritidshem och 

idrott och hälsa på Linneuniversitetet. Vi är nu inne på sista terminen och som 

avslutande del i utbildning kommer vi att genomföra ett utvecklinsinriktat arbete på 

denna skola.  

Utvecklingsarbetet riktar sig mot elever i förskoleklass och kommer att bedrivas på 

fritidsgympan.   

Projektet pågår mellan veckorna 13-17 och under denna period kommer vi att arbeta 

med att stärka elevrelationerna med målet att få ett så hälsosamt klimat som möjligt 

på skolans bollplaner.  

Har ni som vårdnadshavare några frågor eller funderingar är ni mer än välkomna att 

ta kontakt med oss. Ni kan kontakta oss på:  

Hälsningar 

 

Juan Gomez     Oliver Bergman  

 jg222kr@student.lnu.se    ob222ct@student.lnu.se  

 

mailto:jg222kr@student.lnu.se
mailto:ob222ct@student.lnu.se
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Bilaga C: Veckobrevsinformation  

Under veckorna 13-17 kommer våra studenter Juan & Oliver från Linneuniversitetet 

bedriva sitt utvecklingsinriktade arbete. Arbetet kommer ske under tidsagar då alla 

förskoleklasselever har möjligheten att delta på fritidsgympan som är tillsatt för detta 

ändamål. 
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