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Abstrakt     
Utvecklingsarbetet behandlar hur planerade aktiva samtal med elever på fritidshemmet 

kan engagera elever och motivera till ett förändrat klimat. Syftet är att genomföra 

strukturerade och planerade samtal för att stärka och öka elevernas egen förmåga 

att kunna bygga trygga relationer i den egna fritidsgruppen. Orsaken till valt 

utvecklingsområde var att den aktuella gruppen hade en konfliktfylld vardag på 

fritidshemmet. Arbetet utgår från Lgr11:s fem grundpelare inom värdegrund, nämligen, 

Alla människor lika värde, jämställdhet mellan könen, individens frihet och integritet, 

människolivets okränkbarhet och solidaritet mellan människor. Värdegrundsarbetet har 

varit en strategi för att förbättra skolans demokratiska praktik. Metoder som har använts 

är aktionsforskning, observationer, samtal och intervjuer, både i grupp men också 

individuellt. Resultatet visar att genom aktionen har nya relationer skapats på 

fritidshemmet och eleverna upplever att det är ett tryggare klimat. Eleverna reflekterade 

under och efter avslutat utvecklingsarbete över hur en bra vän ska vara och försöker att 

arbeta efter den normen själv. Slutligen resulterade utvecklingsarbetet i att eleverna 

började fundera över vad som är manligt respektive kvinnligt samt att pojkar ofta tar mer 

plats vid samlingar än flickor.  

 

 

Nyckelord 
Aktionsforskning, barns ord, elevintervju, fritidshem, semistrukturerade samtal, 

värdegrundsarbete i praktiken. 

 

Engelsk titel 
Value-based work at school. 
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1 Inledning 
 

Demokrati- och värdegrundsfrågor på fritidshemmet är en viktig del av 

fritidspedagogernas arbete. Alla elever har rätt att behandlas med respekt och 

fritidshemmet ska vara en plats för trygghet och god atmosfär. Med det som grund, kan 

och vågar elever vara med och utforma sin miljö och lärandet på fritidshemmet. Det 

senaste året har mina kolleger och jag ofta samtalat om hur vi ska skapa detta goda klimat. 

Dessa samtal gjorde att tankar på att genomföra ett strukturerat värdegrundsarbete med 

eleverna började ta form. 

Skolinspektionen publicerade i januari 2018 en studie om fritidshemmet med fokus på 

förbättringsområden inom språk och kommunikation. I studien har de kommit fram till 

att stora områden att arbeta med inom fritidsverksamheten är: behörig personal, 

lärarresurser använd i fritidshemmet, samverkan mellan avdelningar och skola/fritids, 

stora elevgrupper samt materiella förutsättningar. Ett annat stort utvecklingsområde är att 

ha möjlighet att utveckla elevernas kommunikationsförmåga med bland annat samtalet 

som fokus. (skolinspektionen, 2018) 

Skolinspektionen (2010) har genom att granska flera fritidshem sätt att fritidshemmen 

anpassas i för liten utsträckning och på så vis bidrar till en stökig stämning. På 

socioekonomiska instabila områden har fritidshemmen ofta små förutsättningar både 

kvalitetsmässigt men även resursmässigt. 

 

 I Sverige har vi ett demokratiskt samhällssystem och även skolan vilar på en demokratisk 

grund. I skollagen (2010) förklaras att utbildningen inom skolan syftar till att eleverna 

ska hämta och utveckla kunskaper och värderingar. Skolans uppdrag är bland annat att 

förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter. Ordet värdegrund började 

användas på 1990-talet i samband med Läroplanskommitténs utredning om skola och 

bildning. Pedagoger inom skolan har som uppdrag att förmedla respekt för de 

grundläggande värdena som svenska samhället vilar på (Zackari och Modigh, 2000).  

 

Skolinspektionen (2010) menar att fritidshemmen i stor uträckning har hög ljudvolym 

och stressig miljö. Den elevgrupp som utvecklingsarbetet genomförts i, har under en 

längre tid upplevts som orolig och okoncentrerad. Flera av eleverna följer inte definierade 

gemensamma regler, relativt många pojkar är utåtagerande och tar då mer plats än 

flickorna, barn med annat ursprung har svårigheter med outtalade svenska normer och 

pedagogerna på fritidshemmet har inte kunnat tillgodose behov hos elever med 

beroendeproblematik. Med detta som utgångspunkt handlar utvecklingsarbetet om att få 

elever i en speciell barngrupp delaktiga och aktiva i värdegrundssamtal gällande sin egen 

vardag på fritidshemmet. Förhoppningen med utvecklingsarbete är att undersöka om och 

hur dessa samtal kan leda till att stärka och öka elevernas förmåga att kunna bygga trygga 

relationer i den egna fritidsgruppen. Utvecklingsarbetet har också som mål att involvera 

eleverna och få dem att känna sig positivt delaktiga i de relationer som skapas på 

fritidshemmet. På samma gång är tanken att förståelsen ska öka om den värdegrund som 

anges i Lgr 11 (2011) och att den är till för alla i skolan. Den svenska skolans värdegrund 

baseras på respekt för de mänskliga rättigheterna (Skolverket, 2014). Om barnen blir 

medvetna om vad skolan har för förväntningar på dem, kan det vara lättare att samspela 

med varandra, med en gemensam värdegrund som bas.  

 

Haglund (2004) menar att genom att aktivt arbeta med eleverna och värdegrundsarbete, 

stärks gruppen och individerna som verkar inom gruppen. Det är angeläget att ha 

pedagogledda aktiviteter för att få eleverna intresserade. Planerade aktiviteter i grupp 
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utvecklar ofta gruppen och stärker eleverna tillsammans. Zackari och Modigh (2000) 

genomförde en studie, där även de kom fram till att barns delaktighet i värdegrundsfrågor 

på fritidshemmet är viktigt. Studien visar att eleverna ofta har andra åsikter än vuxna när 

de kommer fram till vad värdegrund är. Tännsjö (2006) riktar kritik mot hur värdegrunden 

är fastställd i den svenska läroplanen. Han menar att den är svår att förstå och att det finns 

ord med en svårtolkad betydelse. Pihlgren (2011) lyfter problemet med att det inte finns 

så många metoder för hur man på ett effektivt sätt arbetar med värdegrundsfrågor i skolan.  

 

(Skolverket 2011) Menar att barns delaktighet och inflytande är en grundförutsättning för 

att de ska kunna tillägna sig ett demokratiskt förhållningssätt. Att eleverna blir 

medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma i gruppen skapar en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans.  

Linnér (2005) har följt sex arbetslag i förskolan och i grundskolan i deras försök att 

konkretisera ett yrkesetiskt dokument i den dagliga verksamheten. Syftet med studien var 

att få förståelse för pedagogernas ibland skilda sätt att förhålla sig till barn. Resultatet 

visade att hur vi vuxna förmedlar värden, påverkar barns förhållande till demokrati och 

solidaritet.  Den största utmaningen är att hitta utrymme för pedagoger och elever att 

bearbeta och tala om händelser som kan leda till ett bättre klimat och som ökar förståelsen 

för sig själv och sin omvärld. Zackari och Modigh (2000) menar att värdegrunden är något 

som är viktigt för skolans miljö. Om värdegrundsarbetet på en skola och 

implementerandet av detsamma görs på ett bra sätt kan resultatet bli att individerna får 

god samarbetsförmåga, kan ta ansvar och har god social kompetens. Orlenius (2010) 

menar att det är viktigt att delta och ha erfarenhet av ett värdegrundsarbete under sin skol 

tid.  

 

Metoderna som användes i samband med samtalen varierades genom dramaövningar och 

filmvisning. En samtalsteknik som har inspirerat mig är så kallade sokratiska samtal som 

Pihlgrens (2010) forskning handlar om. Hon menar att när barn får möjlighet att delta i 

dessa samtal, där flera röster hörs och där eleverna övar sin förmåga att tänka, utvecklas 

en mer tillåtande och utforskande atmosfär. Arbetet som har genomförts under fem veckor 

har i viss mån liknat sokratiska samtal och behandlat området värdegrund ur de fem olika 

värden som Lgr11 (2011) har fastställt dvs. människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människor lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 

mellan människor. 

 

 

 

 

2 Nulägesanalys  
 

2.1 Fritidshemmets utformning 

Detta utvecklingsarbete genomfördes inom fritidsverksamheten på en kommunal skola, 

belägen i södra Sverige. Det är en skola med cirka 200 elever från förskoleklass till 

årskurs 6. Det finns tre åldersblandade fritidshemsavdelningar på skolan. Två av dem är 

för elever i förskoleklass till årskurs två och den tredje avdelningen är en 

”klubbverksamhet” för elever i åk 3 till åk 6. Utvecklingsarbetet gjordes på en av  

Avdelningarna för de yngre eleverna. Elevgruppen bestod av ca 60 barn. 
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Verksamheten har två större rum, ett mindre rum med dörr och en korridor utanför 

avdelningen. Fritidshemmet har även tillgång till en lekhall och ett skapanderum i ett 

angränsande hus.  

 

2.2 Förutsättningar för fritidshemmet 

På fritidsavdelningen arbetar tre fritidslärare och en outbildad resurs. Eleverna slutar 

skolan vid flera olika tidpunkter under eftermiddagen, vilket gör att det bildas naturliga 

grupperingar när eleverna anländer till fritidshemmet. Pedagogerna samlar alltid barnen 

när de kommer, för att tillsammans gå igenom vad som kommer att hända under 

eftermiddagen. Flera av barnen går på modersmålsundervisning under fritidstiden, vilket 

gör det svårare för pedagogerna att ha med hela gruppen under planerade aktiviteter. 

 

Utmaningar för pedagogerna på fritidshemmet är, som tidigare nämnts, arbetet i en 

turbulent fritidsmiljö. Många barn har en stark vilja, flera barn med diagnoser till exempel 

ADHD och autism har sina olika behov, flera barn från olika kulturer har svårigheter med 

både språk och normer, En vanlig situation som uppstår är att eleverna inte förstår 

varandra och varandras olikheter. Detta leder till att elever blir upprörda och det leder i 

sin tur till kränkande behandling av varandra. Pedagogerna ställer sig ofta frågande till 

vad de kan göra annorlunda för att få att snällare klimat i barngruppen. Pedagogerna har 

tidigare varit i kontakt med habiliteringen för att få stöd. I kvalitet i fritidshem (2007) står 

det att det ingår i fritidshemmets uppdrag att främja trygghet för barnen. Trygghet både i 

gruppen och i sig själv. Målet för pedagogerna på det aktuella fritidshemmet är att alla 

elever ska få vara trygga och att alla ska känna att de är lika står mycket värda.   
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3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med utvecklingsarbetet är att se om ett strukturerat värdegrundsarbete med 

medvetet genomförda samtal förändrar och förbättrar klimatet på fritidshemmet och 

elevernas förhållningssätt gentemot varandra. Mer specifikt är syftet att undersöka hur 

dessa samtal kan leda till att stärka och öka elevernas egen förmåga att kunna bygga 

trygga relationer i sin fritidsgrupp. Målet är att eleverna ska vara aktiva och engagerade 

i diskussioner som berör värdegrundsfrågor. Genom att ta del av vad en grupp barn på 

ett fritidshem har för tankar kring olika värdegrundsfrågor vill jag belysa att det är 

viktigt att ha ett värdegrundsarbete på fritidshemmen. Önskvärt resultat är att varje elev 

ska få redskap för att kunna göra sin röst hörd och ha möjlighet att påverka sin vardag 

på fritidshemmet.  

 

 

Med detta som syfte så har jag valt följande frågeställning: 

 

 Leder medvetet genomförda värdegrundssamtal med eleverna till ett tryggare 

klimat på fritidshemmet och i så fall, på vilket sätt? 

 

 På vilket sätt uttrycker eleverna att de har byggt relationer i gruppen? 
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4 Tidigare forskning 

 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom ämnena värdegrundsarbete, 

kamratkultur, allas lika värde och jämställdhet i skolan. 

 

4.1 Värdegrundsarbete 

Värdegrundsprojektet är ett projekt som genomfördes mellan februari 1999 till mars 

2000. Det var dåvarande skolministern som initierade det och syftet var att stötta och 

inspirera kommunernas och skolornas arbete med att omvandla värdegrundsfrågor till 

praktisk handling. Ett av målen var att få värdegrundsfrågor att fungera som en helhet och 

att ge skolan verktyg att ta värdegrunden från dokument till handling. Målgrupperna i 

projektet var barn, unga, pedagoger, lärare, skolpersonal, skolledare och politiker. 

Projektet genomfördes inom förskola, förskoleklass och grund- och gymnasieskola. Till 

stöd fanns ett ungdomsråd, vilket bestod av 10 ungdomar. De skulle ge elevernas 

perspektiv på värdegrunden (Zackari och Modigh, 2000). 

 

 I undersökningen framgick det att många elever inte känner sig delaktiga i 

värdegrundsarbetet och de vet inte heller hur deras skola arbetar med frågan. Författarna 

menar att barn har andra åsikter än vuxna när det kommer till demokratifrågor. Resultatet 

visar att om barns delaktighet, intresse och förståelse för värdegrunden inte finns, kommer 

de inte att ta något ansvar i dessa frågor.   

 

Zackari & Modighs forskning visar att skolledningen måste vara delaktig och ge lärare 

tid och utbildning för att kunna genomföra sitt uppdrag. Dessutom måste pedagoger få tid 

att arbeta med värdegrundsfrågor då detta inte är något man kan arbeta med några timmar 

per vecka, utan det krävs att det dagligen genomsyrar verksamheten.  Samtal mellan 

pedagoger måste prioriteras såväl som samtal mellan barn och barn och även mellan 

pedagoger och barn. Svensson (1992)skriver om Vygotskijs teori om att barn lär sig 

genom att imitera, instrueras och samarbeta i gruppen. Eleverna lär sig genom att möta 

andra elever som kan mer. Därför är värdegrundsarbete ofta ett arbete där man vill få 

elevgruppen att starta ett samarbete.  

 

Linnér (2005) har följt sex arbetslag i förskolan och i grundskolan i deras försök att 

konkretisera ett yrkesetiskt dokument i den dagliga verksamheten. Syftet med studien är 

att få förståelse för pedagogernas ibland skilda sätt att förhålla sig till barn och föräldrar 

i etiska och moraliska frågor. Resultatet visar att olika sätt att förmedla värden ger olika 

verkligheter som sedan kan ses i barns lärande av demokrati och solidaritet. Studien pekar 

på olika dilemman som pedagoger har att förhålla sig till. Besparingar och ökade krav på 

effektivitet samt individualiseringen i skolan försvårar ofta arbetet. Den största 

utmaningen är att hitta utrymme för pedagoger och elever att bearbeta och tala om 

händelser. Samtalet ger ett bättre klimat och det ökar förståelse för sig själv och sin 

omvärld.  

 

Mellan 1996 och 1998 genomfördes en studie på 32 skolor med fokus på värdegrunden i 

praktiskt tillämpning. I rapporten intervjuades pedagoger och barn. Projektledare var 

Andreas Häger, Rose Marie Kamperin och Michael Toivio. De skolor som deltog hade 

deltagare från förskoleklass till gymnasiet.  Lärarna på de skolor som medverkade 

upplevde problem på skolan och ville ha hjälp med dem. Lärare ansåg också att 

värdegrundsarbete var grundläggande för all verksamhet i skolan.  Resultatet 

presenterades sedan i en rapport som heter ”Gemensamhet i mångfalden” och forskarna 
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kom fram till att problemen i dessa skolor var de snabba förändringarna i skolvardagen, 

konfliktfyllda relationer och skolans fysiska miljö.   

 

 Förändring: Kultur och beteende i samhället har förändras och förändras hela 

tiden. Förändring kan ses som både positivt och negativt menar pedagogerna. 

Invandringen ses som problem av samtliga skolor.  

 

 Konfliktfyllda relationer: Mellan elever, personal och elever och mellan personal. 

Konflikter är inte bara dåligt påstår många pedagoger. Alla skolor har 

handlingsplaner för kränkande behandling.  

 

 Skolans fysiska miljö: Få är nöjda med lokalerna och menar att de inte är 

anpassade för ändamålet. Alla skolor försöker jobba med en ”vi-känsla”. I 

rapporten såg man att ett stängt lärarrum kan ses som en stängd värdegrund. 

Rapporten visar också att barnen vill ha mer vuxenkontakt utanför lektionstid  

( Häger, Kamperin och Toivio, 1999). 

 

4.2 Kamratkultur 

Evaldsson (1993) genomförde en studie på två fritidshem som beskriver hur barns 

kamratkultur visar sig. Syftet med studien var att titta närmare på barns språkbruk och 

samspel med varandra i vardagen. Metoden bestod av observation och intervju. Resultatet 

visar att barnens fria tid är olik vuxnas och att barns lek innehåller fysisk och verbal 

kontakt där regler skapas, ändras och förhandlas kontinuerligt under lekens gång.  Det är 

tydligt att barngrupperna skiljer sig ifrån varandra samt det uppenbara att pedagogernas 

förhållningssätt är olika i de båda fritidshemmen.  Resultatet visar också att det är viktigt 

att ha vänner att leka med och att kontinuerligt träffa andra barn och på detta sätt utvecklas 

ett bättre språkbruk sinsemellan.  

 

Elvstrand (2009) uttrycker att det är av största vikt att barnen är delaktiga i skolans 

vardag, social delaktighet är viktigt för elevernas välmående menar hon. I en elevgrupp 

är det av stor vikt att eleven känner sig trygg. Mallèn (2005) menar att trygghet är att ha 

någon att gå till både med positiva och tråkiga saker och att inte känna sig rädd. Ursberg 

(1996) skriver i sin avhandling om relationer i skolan. Hon menar att trygghet är att barn 

ska präglas av värme, demokrati, samarbete och respekt.  

 

Ann s Pihlgren (2010) lyfter metoden om sokratiska samtal i sin avhandling. Metoden 

innebär att ett antal bestämda moment genomförs vid ett samtal. En inledning, det kan 

vara en öppen fråga, besvaras av alla deltagare. Text eller bild kan analyseras tillsammans 

och på så vis skapas det nya idéer som bildar nya erfarenheter. Pihlgren (2010) menar att 

när barn får möjlighet att samtala regelbundet utvecklas en bättre klassrumsmiljö. 

Samarbetet ökar och fler röster hörs. Vidare menar hon att elevernas förmåga att tänka 

och resonera utvecklas. Med tiden lär sig barn att uttrycka sig både kritiskt och logiskt. 

Pihlgren menar vidare att barnen bygger upp en stödjande gruppkultur genom det fysiska 

språket. Elever lär sig att se kompisarnas signaler genom gester, blickar och kroppsspråk. 

Hjalmarsson (2010) menar att fritidspedagoger har en förmåga att skapa trygghet i 

gruppen. Hon menar vidare att fritidspedagoger är bra på att stärka elevernas självkänsla 

i miljön på fritidshemmet.  
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4.3 Jämställdhet 

I en översiktsrapport från Kimmel (2010) Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om 

”pojkkrisen”, beskrivs att killar och tjejer generellt presterar olika i skolan och vilka 

orsaker som kan ligga bakom det. I utvecklingsländer har kvinnor ofta begränsade 

möjligheter till utbildning på grund av kulturella och religiösa traditioner. I 

höginkomstländer har kvinnor bättre möjligheter att kunna utbilda sig än i 

utvecklingsländer, men de är ändå underrepresenterade högre upp i yrkesstegen. I 

Nordamerika och Europa har det börjat växa fram en ny trend, där fler kvinnor än män 

studerar vidare på högskolor och universitet. Kvinnor får generellt bättre betyg än män. 

Det är fler män som blir diagnostiserade med olika sorters beteendeproblem.  Den här 

trenden kan delvis förklaras av att manligt och kvinnligt kulturellt är starkt definierat.  

När pojkar får frågan om vad det innebär att vara man, har de svarat bland annat att män 

inte ska visa svaghet, inte gråta och inte vara sårbar. När flickor har fått samma fråga, 

svarar de att det innebär att man kan göra vad man vill. Den traditionella manliga 

ideologin försvårar både pojkarnas och flickornas utveckling.  Pojkar bidrar oftare till en 

stökigare miljö som hämmar prestationerna både för dem själva och flickorna i skolan.  

 

Denna syn på manligt och kvinnligt kan också förstärkas ifrån serietidningar och filmer, 

där männen ofta framställs som actionhjältar eller har andra maktpositioner. Kimmel 

avrundar rapporten med rådet att man bör försöka ändra denna manliga ideologi och 

utmana den enkla modellen av att ’pojkar alltid kommer att vara pojkar’ och att föräldrar 

och pedagoger ska försöka förstå dessa traditionella föreställningar.  Det är bra att stödja 

pojkar för att göra det möjligt för dem att få en bredare syn på vad manlighet kan innebära. 

Detta menar Kimmel skulle leda till bättre prestationer för både tjejer och killar i skolan. 

 

Odelfors (1996) genomförde en studie om genusperspektiv i lek, samling, grupp- och 

bildverksamhet.  Barn intervjuades om sin uppfattning om manligt och kvinnligt och 

forskaren observerade barn och vuxna i vardagliga situationer. Det handlade om att göra 

sig hörd och sedd. Syftet med studien var också att undersöka vad som stöder och vad 

som motverkar att barns vågar uttrycka sig. Deltagarna i studien bestod av fem- och 

sexåringar från tre olika förskolor. Resultatet visade att flickor och pojkar uttrycker sig 

olika. Tydligast är det vid samlingssituationer där pedagogen är den som styr 

samtalstiden. Pojkar berättar utförligt och länge, flickor däremot ger oftare kortare svar 

och är mer verbalt passiva. Hon kan också se att pojkar får mer stöd av pedagoger att 

uttrycka sig än flickor.  I vuxenstyrda situationer samspelar pojkar mer aktivt med 

personalen och får i högre grad gensvar.  

 

4.4 Alla människor lika värde 

Lars Green (2008) genomför en studie om hur elever ser på värdegrunden. Det är en 

kvalitativ studie och undersökningen behandlade elevernas tankar om alla människor lika 

värde. Frågorna berörde mest invandrares, kvinnors och homosexuellas rätt till lika värde. 

I studien intervjuades gymnasieelever. Resultatet visade att eleverna beskriver sin 

principiella uppfattning om människor lika värde, så som att man ska behandla andra som 

man vill bli behandlad själv. Eleverna menade att alla har lika värde. Människors lika 

värde förefaller enligt resultatet ha legitimitet hos eleverna 

 
4.5 Kritik mot värdegrundsarbete 

John Steinberg (1978) är en som riktar skarp kritik mot hur skolan arbetar kring 

värdegrundsfrågor. Steinberg kallar det för att skolan begår tre stora misstag. Det första 

är att skolan tror att om man diskuterar attityder leder det till ett förändrat beteende hos 
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barnen. Läraren borde betona vikten av ett speciellt bemötande som exempelvis att man 

hälsar, öppnar dörrar för varandra eller att inte prata rakt ut i ett klassrum. Det andra stora 

misstaget skolor generellt gör är att man har givna normer. Steinberg (1978) anser att 

elever som gör något dumt ska få veta direkt att det inte är acceptabelt. Det tredje 

misstaget är att skolan arbetar för mycket med värdegrundsövningar. Det är uppenbart att 

det inte leder till mindre mobbing eller ett bättre klimat menar han. Steinberg (1978) 

tycker att det är viktigt att pedagogerna på en skola är goda förebilder och visar vägen för 

eleverna. Orlenius (2010) menar att det är ett problem att eleverna ofta lär sig vad den 

enskilda läraren har för normer. Det leder sällan till ett lärande för livet menar han.  

 

 

5 Metod 

 

5.1 Val av metod 

Åsberg (2001) beskriver valet av metod som det mest viktiga i en studie. På det sätt som 

data samlas in speglar informationen som kommer fram om det studerade området. Det 

område som kommer försöka speglas är hur det har skapats tryggare relationer i den 

utvalda fritidsgruppen. Studien använder sig av observationer, samtal och intervjuer som 

metod för datainsamling. Observationerna som genomfördes var för att skapa en tydlig 

bild över vilken ingång utvecklingsarbetet skulle ha. Observationerna pågick under en 

veckas tid för att skapa en tydlig och rättvis bild över samspelet mellan barnen på 

fritidshemmet.  

 

Elvstrand (2009) menar att för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt så är det 

bra att välja både intervju och samtal som metod. En orsak till att gruppsamtal valdes som 

insamlingsmetod beror på att är förmånliga då det möjliggör för hela gruppen att komma 

till tals. På så vis blir det lättare att skapa ett tillförlitligt resultat jämfört om enbart ett 

fåtal barn uttalat sig. Elevintervjuerna genomfördes för att barn som eventuellt inte 

deltagit i samma utsträckning som andra skulle få möjlighet att delta. Denscombe (2017) 

beskriver att en nackdel med att enbart använda intervjuer är att det som personen säger 

inte alltid återspeglar sanningen. Därför var det ett medvetet val att kombinera flera 

insamlingsmetoder för att skapa ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. 

 
5.2 Aktionsforskning 

Jag har valt att genomföra utvecklingsarbetet i den egna verksamheten. Aktionsforskning 

är en strategi för att förbättra sin egen praktik. Det innebär också att lära sig mer om 

verksamheten genom att systematiskt studera vad som sker i förändringsarbetet 

(Skolverket, 2016). 

 

Aktionsforskning kan ses som en idé som inspirerar till en förändring i praktiken. Fokus 

i aktionsforskningen är relationen mellan tänkande och handling. Aktionsforskning 

innebär inte bara att det blir en förändring utan det intressanta är också vad som sker 

under förändringen. Man skaffar sig även förståelse för hur en förändring sker 

(Rönnerman, 2012). 

 

Rönnerman (2012) beskriver en teori som baseras på Kurt Lewins cykliska modell. I den 

modellen ingår fyra steg: planera, genomföra, observera och reflektera. Det första steget 

planering innebär att man ser ett problem, därefter planerar man för hur man kan förändra 
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situationen. I steg två genomförs det som man har planerat. Det tredje steget är att 

observera verksamheten för att se om genomförandet har inneburit någon förändring på 

verksamheten. I sista steget gäller det att reflektera över genomförandet för att få syn på 

eventuella förändringar i verksamheten. Alla stegen är lika viktiga enligt Lewins teori.  

 

 

 

5.3 Planering och förarbete 

Inför samtalen med eleverna diskuterade jag tillsammans med mina arbetskamrater om 

vad projektet skulle innehålla, tillvägagångssätt och önskat resultat för arbetet. Detta för 

att de skulle kunna stötta, både före och under projektets gång. Jag ville göra kollegorna 

delaktiga i min planering.  

 

Innan utvecklingsarbetet kunde genomföras var det nödvändigt att låta eleverna och deras 

vårdnadshavare ge samtycke till att delta. Varje elev på fritidshemmet fick ett missivbrev. 

De vårdnadshavare och elever som sedan gav samtycke kom att delta i utvecklingsarbete.  

 

När det sammanställts vilka elever som kunde delta i utvecklingsarbetet gjordes ett 

slumpmässigt urval över vilka sex elever som skulle delta i enskilda intervjuer. Det 

slumpmässiga urvalet genomfördes med hjälp av lottning där alla elevers namn skrevs 

upp. Efter att det slumpmässiga urvalet gjorts påbörjades arbetet med intervjuguiden till 

de enskilda intervjuerna och gruppintervjuerna.  

 

Där efter gjordes en översiktlig planering över de aktiviteter barnen skulle delta i under 

utvecklingsarbetet.  I Lgr11 (2011) fastslår att alla fritidshem ska erbjuda skapande arbete 

och lek, då de är viktigt delar i ett långt och aktivt lärande. Det speglar även valda 

aktiviteter i detta utvecklingsarbete.  

 
 

 

1. Planera

2. Genomföra

3. Observera

4. Reflektera
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5.4 Datainsamling 

 
5.4.1 Observation 

Jag observerade elevgruppen under 1 vecka på fritidstid innan utvecklingsarbetet 

påbörjades. Observationerna pågick under cirka en timme. Initialt observerade jag 

gruppen med utgångspunkt att kartlägga vilka beteenden som fokus i samtalen skulle ha. 

Observation kan användas i alla situationer för att skaffa information om omvärlden. 

Observation är en vetenskaplig teknik som måste användas systematiskt. När man 

observerar kan man gå tillväga på flera olika sätt. Detta arbete har använt sig av 

ostrukturerade eller osystematiska observationer. Det innebär att observatören inte letar 

efter något speciellt i barngruppen utan observerar mer öppet för att få så mycket kunskap 

som möjligt om barngruppen. (Patel, Davidson, 2011) 

 

För barngruppen som deltog i utvecklingsarbete var jag sedan tidigare en känd person. 

När observationerna genomfördes var jag både deltagande och ickedeltagande observatör. 

Denscombe (2017) förklarar att fördelar med en deltagande observatör där forskaren är 

känd för gruppen ger mycket detaljerad information om kulturen i gruppen och olika 

händelser. Vidare förklara författaren att nackdelar med observation som vetenskaplig 

metod är att det tar mycket tid och att observatören kan låsa sig vid vissa beteende och 

kan då glömma andra viktiga detaljer. 

 
5.4.2 Intervjuer  

I arbetet användes enskilda intervjuer, gruppintervjuer och spontana samtal i grupp. 

Arbetet har sätt ut på olika sätt med både samtal och intervjuer.  Samtalen med barnen 

var en metod för att ändra och förbättra barngruppens klimat medan intervjuerna var 

istället en metod för att utvärdera om frågeställningen var besvarad. 

 
De sex elever som intervjuades valdes genom slumpvis lottning. Denscombe (2017) 

menar att slumpmässigt urval ofta är det ideala för forskning. Om forskaren i stället väljer 

sitt urval är det lättare att forskarens arbete blir snedvridet. Intervjuerna gjordes antingen 

i grupp eller enskilt, med de barn som ingått i intervjugruppen. Tanken med  

både gruppintervjuer och enskilda intervjuer var att höra åsikter i gruppen, då de kan 

stötta och komplettera varandra, men viktigt var också att det enskilda barnet skulle 

komma till tals. Intervjuerna dokumenterades genom anteckningar under intervjuerna.  

 

I arbetet användes kvalitativa intervjuer, syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka 

olika egenskaper i en grupp eller hos en person. Kvalitativa intervjuer innebär att det inte 

finns några svar som är rätt eller fel, utan bygger på de intervjuades syn på det berörda 

ämnet. Vid kvalitativa intervjuer tillfrågas ofta få personer, men man dyker desto djupare 

in i ämnet. Genomför man kvalitativa intervjuer läggs det extra vikt vid att intervju 

ledaren är påläst i ämnet som behandlas. I kvalitativa intervjuer är fokus både på 

intervjuaren och intervjupersonen för att få ett bra samtal. Intervjuerna i detta arbete har 

sitt fokus i semistrukturerade intervjuer detta innebär: ”Med detta menas att forskaren 

gör en lista över specifika teman som skall beröras, men intervjupersonen har stor frihet 

att utforma svaren. Frågorna kan komma i en bestämd ordning med det är inte 

nödvändigt” (Patel, Davidson, 2011, sid: 82).  

 

Det finns viktiga aspekter att tänka på vid intervjuteknik. Det är bland annat om man 

använder standardiserade eller strukturerade intervjuer. Standardisering betyder att 

mycket ansvar läggs på intervjuaren när det kommer till hur frågorna är utformade. 
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Strukturering innebär att man har öppna frågor och personen man intervjuar kan svara 

utifrån egna erfarenheter och tankar. (Patel, Davidsson, 2011) ”Intervjuer med låg grad 

av standardisering eller helt standardiserade intervjuer gör vi när vi själva formulerar 

frågorna under intervjun och ställer frågorna i den ordning som är lämplig för en viss 

intervjuperson”(Patel, Davidson, 2011, sid:76). På samma vis ser intervjuerna i arbetet 

ut. Intervjuernas utformning såg olika ut beroende på vilket person intervjun genomfördes 

med och hur många som deltog.  Intervjuerna utgick från samma frågor men landade olika 

hos olika barn. Viktigt att tänka på när man intervjuar barn är också att: 

 

 välja en lugn plats 

 ha allt material tillgängligt 

 ha ögonkontakt under intervjun 

 genomföra intervjuerna vid lämplig tidpunkt på dygnet 

 genomföra lagom långa intervjuer, mellan 5 och 35 minuter beroende på barn 

 respektera barns känslor (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2000). 

När man genomför intervjuer är förberedelse mycket viktigt. Den första förberedelsen är 

innehållet i intervjun. Då tittar man på frågeställningen för att se om man har behandlat 

alla områden. En andra förberedelse är frågorna. Då går man igenom sina frågor för att 

se om man har för många frågor. Det är viktigt att tänka på att personen man intervjuar 

inte blir uttröttad eller att man använder sig av icke relevanta frågor.  Förbered också 

genom att titta så att frågorna enkelt går att förstå. En tredje förberedelse är att titta på så 

att frågorna fungerar på de personer som är utvalda för intervju. En fjärde förberedelse 

att ledaren för intervjuer är förberedd för situationen. Det är då viktigt att se så att ledaren 

är förberedd på frågorna och påläst i ämnet.  

 

 
5.4.3 Samtal  

Sokratiska samtal har varit förebild i arbetet. Under hela projektets har det kontinuerligt, 

under varje dag utförts samtal där hela elevgruppen på fritidsavdelningen har deltagit. 

Samlingar är en naturlig och invand del av verksamheten. I den pedagogiska planeringen 

för samtalen har fokus legat på olika teman. Det har funnits med en tydlig inledning och 

förutbestämda moment att diskutera. Det är viktigt att detta samtal leds på ett öppet, 

tolerant, logiskt och kritiskt sätt. Haglund (2004) menar att lärare i fritidshemmen ofta 

tycker att det är svårt att motivera barnen att föra samtal men samtidigt lyssna på gruppen. 

Därför menar han att pedagoger ofta ser samlingar som en chans för eleverna att stärka 

gruppen. Precis som Pihlgren (2010) lyfter, är målet med samtalen att analysera 

tillsammans och skapa nya idéer. Vid detta arbetets samtal har viktiga och för projektet 

intressanta saker sagts och det har sedan använts i resultatet.  

 

Kimber (2005) lyfter aspekter som är viktigt att tänka på vid samtal med en grupp barn. 

Det är bra att först småprata med barnen om vardagliga saker för att skapa en 

avslappnande miljö. Sedan är det viktigt att pedagogen har fokus på ämnet för att inte låta 

samtalen sväva iväg. I slutet av ett gruppsamtal sammanfattas allt man har pratat om för 

att alla ska vara medvetna om vad som har sagts under tillfället. Kinge (2008) förtydligar 

vikten om att barn hela tiden måste vara med och styra samtalet för att på så vis våga 

berätta vad man tycker. Den vuxnes roll är att bekräfta och ställa följdfrågor till barnet.  

  Kimber (2005) lyfter vidare fyra olika frågor som är bra att använda sig av vid samtal 

med barn. Dessa är: 
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 Framgångsfrågor, det innebär att man samtalar om sådant som tidigare har gått 

bra vid samtalen. Då ökar barns kompetens vid samtalet. 

 Undantagsfrågor, som betyder att om barnet har kört fast eller är ledset så kan 

man avleda det genom att samtala om något helt annat.  

 Skillnadsfrågor innebär att man visar på skillnader för att öppna upp barnets 

perspektiv kring ett specifikt samtal. 

 Skalfrågor innebär att barnet får bedöma i skala. T.ex. hur känns det om en kompis 

ljuger för dig på en skala mellan 1-5? 

 

5.5 Urval av deltagare 
I utvecklingsarbetet deltog på måndag, tisdag och torsdagen 63 barn i observationerna 

som genomfördes. På tisdagen deltog 58 barn medan på fredagen var det 42 barn som 

deltog i observationen.  De barn och föräldrar som inte gav sitt samtycke till att delta i 

utvecklingsarbete deltog i aktiviteten men utgör ingen grund i denna studie. Sex barn 

intervjuades och valdes ut genom ett slumpmässigt urval. Denscombe (2017) förklarar att 

slumpmässigt urval beskrivs som den ideala utgångspunkten för att skapa ett 

representativt urval. Detta eftersom forskaren inte har möjlighet att påverka urvalet på 

något sätt som kan skapa snedvridning av studien. De planerade samtalen som 

genomfördes skedde i samband med fritidssamlingen och därför deltog alla barn i denna 

aktivitet samtidigt och något urval var inte aktuellt att göra.  

 

5.6 Genomförande 

Haglund (2004) menar att det är bra att ha samlingar på fritidshemmet för att förbättra 

elevernas samanhållning. Projektets samtliga veckor startade och avslutade alltid med en 

samling.  Sista samlingen varje vecka fick barnen sitta med och titta på bilder om vad vi 

hade gjort. Barnen fick därefter bestämma om vilka bilder som skulle användas på 

temaväggen. Teman som arbetet berör har lyfts fram i den inledande delen av arbetet. 

 

Innan samtal och intervjuer med eleverna påbörjades skickades en projektbeskrivning ut 

till alla vårdnadshavare. Jag frågade om jag fick dokumentera viktiga saker som eleverna 

sa och de elever som skulle intervjuas fick en ytterligare förfrågan angående deltagande 

i intervjuerna. Alla vårdnadshavare godkände att deras barn fick ingå i arbetet. De barn 

som ingick i intervjugruppen fick även en muntlig förfrågan om deltagande och alla 

tackade ja till att medverka. Jag förklarade för dem hur intervjuerna skulle gå till och att 

de skulle intervjuas i grupp och även enskilt. Jag berättade om var vi skulle sitta vid 

intervjuerna och hur lång tid de skulle ta. Detta gjordes för att förbereda barnen så att det 

skulle bli tydligt vad som skulle hända. 

  

Läroplanen (2011) slår fast att skapande arbete och lek är väsentliga delar i ett aktivt 

lärande, speciellt under de tidiga åren i skolan. Byreus (2012) menar att genom 

dramalekar går det att träna eleverna i att lösa konflikter. Dramalekar där eleverna har 

mycket fysisk kontakt är bra menar hon. Därför fick drama, bild och lek stort utrymme 

under projekttiden. För att göra arbetet så smalt som möjligt så valde jag att endast 

dokumentera vad som sagts vid gruppsamtal och intervjuer. 

 

 Gruppintervjun genomfördes en gång under projektets början och en gång på slutet på 

fritidshemmet när de andra eleverna var utomhus. De enskilda intervjuerna genomfördes 

på liknande vis direkt i anslutning till gruppintervjun så att barnen skulle komma ihåg och 

kunna referera till tidigare samtal. Jag såg till att få avslappnade intervjuer och det var lätt 

att hålla samtal med eleverna. Jag började att ställa frågor till eleverna om projektet och 
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vad de tycker var roligt och efter det kom vi in på saker som gällde projektet.  Barnen 

pratade mycket och det blev många givande intervjusamtal till aktionens resultatdel. 

Under arbetes gång antecknades viktiga saker som barnen sa vid samlingar och 

aktiviteter. Ibland antecknade jag samtidigt som samtalen ägde rum och ibland 

antecknade jag precis efter genomförd aktion. Samlingar med barnen i grupp var de 

tillfällen som skapade flest vinnande samtal för utvecklingsarbetets resultatdel. Under alla 

fem veckorna genomfördes flera samlingar om projektets olika teman. De började alltid 

med planerade lektionsaktiviteter och under tiden fördes av samtal, dialoger och 

diskussioner där jag vinnlade mig om att alla barn på fritidshemmet deltog.  

 

Här nedan följer ett schema för samtliga aktiviteter under aktionens fem veckor. Haglund 

(2004) menar att om man aktivt arbetar med värdegrunden med eleverna stärker man 

gruppen och individerna inom den. Han menar vidare att planerade aktiviteter utvecklar 

barngruppen och stärker eleverna tillsammans. Aktiviteterna i detta utvecklingsarbete 

varierar mellan filmvisning om vänskap, samtal, massage, drama övningar, skapande 

verksamhet och musik. Men fokus i resultatet ligger på samtal och intervjuer under 

projektet.   

 

Vecka 1: Arbetade elevgruppen med temat människolivets okränkbarhet. Jag förklarade 

begreppet för eleverna som jag förstår det och därefter lyssnade jag på vad eleverna hade 

för tankar kring begreppet. Under veckans början hade jag samtal med pedagogerna. 

Under veckan genomförde jag första grupp intervjun och därefter genomfördes sex 

stycken enskilda elevintervjuer. Eleverna tittade på en korta filmer om vänskap och 

samtalade kring vad de har sätt. Eleverna arbetade också med drama, genom att 

genomföra olika drama sekvenser med veckans tema i fokus. 

 

 Måndag: Samtal med elever där vi samtalar kring temats begrepp. 

 Tisdag: Kompis massage. 

 Onsdag: Vara vänner film. Träna lika unika låten. 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=tyXI8GvTD0kag 

 Torsdag: Enskilda samtal med elever. 

 Fredag: Reflektion över veckan. Vi går i genom bilder och filmer. 

 

Vecka 2: Arbetade elevgruppen kring temat individens frihet och integritet. Jag 

förklarade även detta begrepp utifrån min förståelse och lyssnade in barnens tankar. 

Under denna vecka arbetade eleverna endast med gruppsamtal. Under denna veckas tema 

arbetade vi med att stärka alla elever till våga ha ett eget val.  

 Måndag: Samtala med elever kring veckans tema. Vad betyder det? 

 Tisdag: Drama övningar. 

 Onsdag: Vara vänner film. Träna på lika unika låten. 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=tyXI8GvTD0kag 

 Torsdag: Skapande övning. Vad är frihet för dig? 

 Fredag: Reflektion över veckan. Gå i genom bilder och filmer.  

 

Vecka 3: Arbetade elevgruppen kring temat alla människor lika värde. Jag började som 

tidigare med min förklaring och visade uppmuntrade barnens åsikter. Under denna vecka 

arbetade eleverna endast med gruppsamtal. Vi samtalade kring vad lika värde är för varje 

individ och hur vi kan visa det tydligt.  Eleverna arbetade med drama övningar för att visa 

på hur olika situationer i livet visar på allas lika värde.  

 Måndag: Samtal där jag förklarar begreppet för att sedan gå över hur eleverna 

förstår begreppet. 
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 Tisdag: Rocka sockorna/ olika är bra. Träna på lika Unika låten. 

 Onsdag: Drama övningar där vi visar hur det inte ser ut i en värd där alla 

människor inte är lika värda. 

 Torsdag: Vara vänner film 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=l0sTUtX7c3A 

 Fredag: Reflektion över veckan. Går i genom bilder och filmer. 

 

Vecka 4: Arbetar Elevgruppen kring temat jämställdhet mellan könen. Jag började även 

här med förklaringar och lyssnade in barnens tankar om begreppet. Under denna vecka 

arbetade eleverna endast med gruppsamtal. 

 Måndag: Samtal med eleverna om veckans tema. 

 Tisdag: Träna på Lika Unika låten. 

 Onsdag: Drama övning. 

 Torsdag: Vara vänner film. 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=lRflX54p3Lw&t=6s 

 Fredag: Reflektion över veckan. Gå i genom bilder och filmer.  

 

 

Vecka 5: Arbetade jag kring temat solidaritet mellan människor.  Begreppsförklaring och 

elevsamtal började på samma sätt som tidigare veckor. Under denna vecka genomfördes 

grupp intervjuer och de slutgiltiga enskilda intervjuer med samma elever som vid 

projektets början. Under sista veckan som projektet pågick kom eleverna fram till att de 

vill sjunga och filma när de sjunger låten Lika unika tillsammans. Låten har varit med 

under samtliga fem veckor. Men under sista veckan gjordes en filmatisering av låten med 

eleverna.  Den låten avspeglar begreppet solidaritet mellan människor på ett bra sätt. 

 Måndag: Samtal kring veckans tema med eleverna. Träna på låten. 

 Tisdag: Träna på låten Lika Unika.  

 Onsdag: Enskilda samtal med samma elever som i inledningen av projektet. 

 Torsdag: Spela in låten Lika Unika. 

 Fredag: Reflektion över veckan. Gå i genom bilder och filmer.  

  
5.7 Dokumentations metod 

Under arbetets gång fördes loggbok. Loggboken användes för mig själv i syfte att på ett 

strukturerat sätt kunna se hur arbetets gång gick och för att vara säker på att planeringen 

följdes.  Loggboken var viktig även om resultatet endast består av vad barnen har sagt i 

de enskilda intervjuer, gruppintervjuer och samtal i grupp. Under hela arbetet var både 

skola och barn anonyma. Därför kommer barnen att kallat för pojke och flicka eller A och 

B under arbetet. 

 

5.8 Etiska övervägande 

Arbetet utgår från de forskningsetiska principerna. Jag började med att skicka ut ett brev 

till alla föräldrar där de skulle godkänna att deras barn var med i studien. I brevet så stod 

de att arbetet utgår från de forskningsetiska kraven. 

 

Vetenskapsrådet (2002) har en expertgrupp inom organisationen som arbetar 

övergripande med etiska frågor. När man forskar så finns det främst fyra krav som man 

måste rätta sig efter.  

Det första kravet är informationskravet och det består av: 
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Det är viktigt att informera alla deltagare i studien om studiens syfte, forskarens namn, 

institution för forskaren, eventuella risker med deltagandet och hur forskningen slutligen 

kommer att redovisas. Det är också viktigt att informera om att deltagarna har rätt att 

hoppa av studien när de vill om det inte känns bra (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vid min uppstart av arbete så skickade jag ut information till vårdnadshavare om vad 

detta projekt kommer att handla om och att deltagandet är frivilligt.  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet och det består av: 

 

 Det är viktigt att varje forskare måste ha alla deltagares samtycke. Är deltagarna under 

15 år så måste man som forskare även ha vårdnadshavares samtycke. De som väljer att 

delta i studien har därefter rätt att bestämma hur mycket, hur länge och i vilken omfattning 

de ska delta. Vill en deltagare hoppa av studien måste det vara okej, varje deltagare har 

själv den bestämmanderätten (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 I mitt arbete så skickade jag som tidigare nämnt ut brev till vårdnadshavare tidigt innan 

jag påbörjat mitt projekt. I brevet ville jag ha vårdnadshavares medgivande att deras barn 

fick delta. Där efter samtalade jag med eleverna om de ville delta. Under hela arbetes 

gång är jag tydlig med att allt deltagande är fritt.  

 

Det tredje kravet heter konfidentialitetskravet och det består av: 

 

Kravet innefattas av tystnadspliktens vikt i arbetet. Det är viktigt som forskare att förvara 

uppgifter och uppgiftslämnares information så att utomstående inte kan få kontakt med 

uppgifterna. När man i ett senare skede ska läsa studien så är det viktigt att man inte ska 

kunna identifiera någon uppgiftslämnare i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I brevet som 

jag skrev till vårdnadshavare var jag tydlig med att berätta att jag har tystnadsplikt. Jag 

förtydligade också att jag inte kommer att ha med deltagarnas eller skolans namn i mitt 

projekt. Allt för att inga deltagare ska kunna identifieras i mitt projekt.  

 

Det fjärde kravet heter nyttjandekravet och består av: 

 

Kravet innefattas av att man inte får låna ut uppgifter som man har använt för studiens 

ändamål. Om din studie exempelvis handlar om människor idrottsintresse så får du inte i 

ett senare skede låna ut dina uppgifter till en affär/reklam för idrott (Vetenskapsrådet, 

2002). I mitt arbete innebär detta att när mitt projekt är över så kommer jag att radera alla 

uppgiftslämnares uppgifter.  

 
5.9 Metodkritik   

Aktionsforskning används oftast i småskalig forskning. Syftet med aktionsforskning är 

oftast att förbättra effekterna i en organisation eller bygga kunskap och förståelse hos 

deltagarna. Därför är det vid stor vikt att forskaren är väl insatt i organisationen.  

En svårighet för forskaren kan vara att den känner till verksamheten för mycket och 

istället blir en del av organisationen, då kan de bli svårt att se förbättringsmöjligheter ur 

ett djupare perspektiv. Aktionsforskning lämpar sig oftast bara till den grupp där man 

genomfört forskningen så kan det vara svårt att använda materialet i en annan kontext där 

även förhållningssättet vid intervjukonstellationen är annorlunda. Genomförandet är gjort 

för just de deltagarna och deras förutsättningar.  

En annan svårighet med aktions forskning kan vara att det är svårt att sluta arbetet, många 

gånger finns det inte riktiga slut utan det är ett ständigt arbete(Rönnerman, 2004). 



  
 

16 

 

Här nedan kommer fem punkter som tar upp vad som är viktigt när man diskuterar 

trovärdigheten i en aktionsforskning.  

 Hur väl forskningsfrågor, datainsamling metoder och analysteknik passar ihop blir 

viktigt för att forskningsfrågan ska kunna besvaras. 

 Att man som forskare använder datainsamling och analystekniker på ett korrekt 

sätt. 

 Att forskningen bedöms mot en bakgrund av teoretisk praktik. Forskningen ska 

bygga på någon teoretisk tradition. Här ingår också personlig tolkning och ett 

personligt ställningstagande hos forskaren. 

 Yttre och inte validitet. Forskningen bör ta itu med viktiga frågor och problem 

som uppstår. Forskningen bör också vara tillgänglig för samhället i stort. Det är 

viktigt att forskningen kommunicerar på ett sätt som gör att läsaren förstår.  

 Att kunna samla ihop de fyra andra punkterna till en helhet är viktigt för 

trovärdigheten i en aktionsforskning (Folkesson, 2004). 

En svårighet vid samtal i grupp kan vara att några elever följer starka individers val och 

inte vågar lyfta sina egna åsikter. En annan sak som också är viktigt att ha med i 

beräkningen är att vissa elever kan ha svårt att komma till tals i den stora gruppen 

(Denscombe, 2009). 

 

Som vuxen tar du omedvetet en ledarroll vid samtal och barnen vågar då inte säga sin 

mening. Barn kan ha svårt att säga det de själva tycker istället för att säga det som den 

vuxna vill höra.  Samtal i en aktionsforskning har även en tendens att bli styrda 

(Denscombe, 2009). Vissa barn blir också hämmade av gruppen och förhåller sig då till 

att tycka som normen i gruppen tycker.  

 

 En annan sak är att jag aldrig har varit forskare tidigare och det är då svårt att hålla rätt 

spår och inte sväva ut och göra saker som man från början inte hade tänkt. Det kan också 

vara svårt att hitta det viktigaste i samtalen som gör att man slutligen hittar svaret på 

frågan som man har ställt. Frågeformuleringar komplicerade ord gör sannolikt att 

intervjupersonen missuppfattar frågan och det kan minska graden i realibitet av arbetet 

(Trost, 2012). 

 

 

6 Resultat 

 

 Resultat bygger på vad alla deltagande eleverna har sagt under projektets gång samt 

svaren från gruppintervju som genomfördes med utvalda elever vid projektets början 

och slut. Intervjuerna behandlar hur värdegrundsarbetet stärker och ökar elevernas egen 

förmåga att kunna bygga trygga relationer i den egna fritidsgruppen. Som tidigare 

nämnts har dessa samtal/intervjuer utgått från fem definierade områden. Dessa var 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor lika värde, 

jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Resultatet redovisas under 

dessa teman.  

 

 Projektet började med en fråga, frågan var hur många elever som hört ordet värdegrund 

förut. Svaret blev att inga barn tidigare hade kommit i kontakt med uttrycket. Startskottet 

blev då att berättar att värdegrunden handlar om hur vi är mot varandra och alla 

människors lika värde, så säger flera barn att de känner igen det jag pratar om och en elev 

säger med trött röst: vi vet. Med det samtalet som utgångspunkt blev det en utmaning att 
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få eleverna intresserade av värdegrundsfrågor utan att det upplevdes som något tråkigt. 

Eleverna fick då veta vilka delar projektet skulle behandla och hur de skulle arbeta för att 

bli bra kompisar i den egna fritidsgruppen. En elev säger då att det ska bli spännande.  

  
6.1 Människolivets okränkbarhet 

 Den första veckan handlar om människolivets okränkbarhet. Inledningen blir att nämna 

att vi ska skydda våra kroppar och vi ska tänka på att ta på varandra på ett mjukt sätt och 

att vara snälla mot varandra för att man kan få ont både på insidan och utsidan av kroppen 

och att detta är viktigt att tänka på. Genom att börja med denna förklaring fick man höra 

vad barnen hade för tankar kring människolivets okränkbarhet. Nu sträcker flera barn upp 

sina händer och börjar berätta olika saker, till exempelvis att man inte får slåss, inte säga 

elaka saker till varandra, inte kramas när någon inte vill bli kramad, att få bestämma över 

sin egen kropp och att man ska vara snäll mot varandra.  Tillsammans skriver vi ner alla 

synpunkter i det som sedan blir ett dokument över vårt arbete.  Dessa synpunkter sätts 

upp på temaväggen för att påminna gruppen under arbetets gång. En elev berättar i 

samlingen om sin oro över att ha kränkt en annan elev och säger: Du vet förut när jag 

ville krama elev B hela tiden då kändes sig han kränkt. Men nu har jag slutat med det, 

men idag sa elev C att jag är kär i elev B och då sa jag: nej det är jag verkligen inte!! 

Men nu är jag lite rädd att elev B känner sig ledsen för det. Kan inte du prata med elev 

B? (Loggbok sid 1, 2017.03.16)  

 

Vid de enskilda intervjuerna framgår det att 4 elever upplever att den finns barn på fritids 

som inte har kompisar. En elev berättar vid de enskilda intervjuerna att ibland när man 

frågar elev B om den vill leka så kan man få svaret nej tillbaka. Elev A tror att alla elever 

inte vill leka med någon. Men elev A tycker att det är viktigt att alla är glada och menar 

att man ganska ofta kan se om en kompis mår bra eller inte. Vid gruppintervju under 

vecka ett visar resultatet att eleverna tycker att stämningen är sådär på fritids. Elev A 

säger såhär: Det är ganska mycket bråk, folk lyssnar liksom inte. Alla bara skriver. 

(Loggbok sid:1, 2017.03.17) Eleverna i gruppintervjun pratar då om att det är viktigt att 

en vuxen säger till om någon skriker. Eleverna tycker att det är viktigt att man hjälper 

varandra om några är ovänner. Elev C säger såhär om trygghet: Trygg är att man känner 

sig glad och att man känner att någon gillar än. Man måste också vara trygg för att våga 

saker. (Loggbok sid:1, 2017.03.17) En annan elev menar också att det är okej att leka 

flicka/pojke. Men för att göra det krävs det att man är trygg. Elev B: Jag leker ofta med 

killar. Några skrattar eller tittar men jag bryr mig inte. (Loggbok sid:1, 2017.03.17) 

 
6.2 Individens frihet och integritet 

 Vecka två handlar om individens frihet och integritet.  Jag berättar att varje person är en 

hel person och har frihet att vara som den är. Alla har rätt att känna som man vill. Direkt 

utbrister en elev att han hatar när andra gör höga ljud och säger att då börjar han att tänka 

på Syrien. Några av de andra barnen frågar vad han menar. Då kommer samtalet in på att 

flera barn i fritidsgruppen har bott i länder där det är krig och att man då kan tycka att det 

är obehagligt om någon låter högt eller jagar efter en. Flera barn fortsätter prata om 

händelsen pojken berättar att han inte tycker om höga ljud. Elev A säger vid en intervju: 

Det är så konstigt att elev B är rädd för höga ljud, för han är annars alltid så cool. Han 

ska alltid vara cool. Det var bra att han vågade berätta för oss.(Loggbok sid 3, 

2017.03.23) 
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En annan elev säger att man måste få ha vilka kläder man vill och att alla har rätt att vara 

som de vill men att man måste leka med alla ändå. Några elever frågar när vi ska ha mera 

samlingar och fortsätta att prata om viktiga saker. 

 

Eleverna får under denna vecka en uppgift att rita och gärna skriva om vad som är frihet 

för dem. Åsikter som kommer fram är att frihet betyder att man får bestämma själv, vara 

glad eller ledsen när man känner för det, att det är skönt att det ibland inte finns någon 

som säger nej och att man får vara fri. Elev A säger: Jag känner mig fri när jag får 

bestämma över mig själv. Alltså när ingen annan i hela världens bestämmer. Då blir jag 

glad. När någon ska bestämma typ när vi leker blir vi jämt ovänner.(Loggbok sid 3, 

2017.03.24) 

 
6.3 Alla människors lika värde 

Vi tittar på film om en pojke som är på ett fritidshem, filmen handlar om att han ibland 

är utåtagerande och förstör för sina kompisar. Han mår dåligt över hur han ibland agerar. 

Flera elever säger att de kan känna igen sig i karaktären i filmen. En elev i fritidsgruppen 

uttrycker vid samlingen efter filmen att han ibland känner sig som pojken i filmen och 

säger att det känns som om han inte är värd någonting. Han säger att han tycker att det 

känns som om alla hatar honom, eftersom han har en sjukdom som ställer till det för 

honom.  

 

Flera elever tittar på varandra men ingen säger någonting. Jag säger att jag ibland kan 

förstå hans känsla av att inte känna att han räcker till och eleverna börjar istället prata om 

egenskaper som eleven är bra på och att han är en jättebra kompis. Eleven som kände 

igen sig i filmen blir glad när kompisarna berättar han är snäll. Vid en senare intervju 

mellan mig och eleven säger elev A: Det kändes så skönt när de sa att jag var snäll. Jag 

blev jätteglad och det kändes som att jag bara ville hoppa upp i luften, som en raket typ. 

(Loggbok sid 4, 2017.03.28) 

 

Temat alla människors lika värde var det som temat som eleverna hade flest tankar kring 

och säger mest om. Flera barn drar paralleller till någon gång då de inte har fått vara med 

i leken och de säger att det var framförallt då de kändes som om man inte var lika mycket 

värd som kompisen. Barnen i gruppen får vid en samling ligga ner och blunda. Då ställs 

olika påståenden och om eleverna känner igen sig så ska de sträcka upp en arm i luften. 

Ett påstående är ”jag har sagt att en kompis inte får vara med och leka” Ett annat påstående 

är ”en kompis har sagt till mig att jag inte får vara med och leka.” Det är väldigt få barn 

som räcker upp handen när det handlade om att de själva hade sagt att någon inte får vara 

med men det var flera barn som har upplevt att de själva inte har fått vara med.   

 

6.4 Jämställdhet mellan könen 

Barnen samtalar om att man kan klä sig i vilka kläder man vill och att alla ska få samma 

lön när man är vuxen. I ett samtal med en flicka utspelar sig följande dialog:  

Elev A: Alla ska få prata lika mycket. 

Jag: Hur menar du? 

Elev A: Killar pratar mycket mer än tjejer och högre. Det tycker inte jag är bra. 

Jag: Vad kan vi tillsammans göra åt det? 

Elev A: Säg till dem på skarpen eller låt alla killar som pratar ha en egen samling. 

Jag: Tycker du att det blir jämställt om killarna får sitta själva? 

Elev A: Nej. 

(Loggbok sid 6, 2017.04.04) 
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 Senare under veckan genomför vi dramaövningar med barbiedockor. Eleverna får göra 

vilket skådespel de vill med dockorna och dramat filmas under tiden.  Efteråt tittar vi 

tillsammans på filmerna och detta är vårt samtalsunderlag vid nästa samling. En elev 

säger vid en intervju att skillnaden hur pojkar och flickor agerar är stor och hon menar 

att pojkar är mer utåtagerande.  

Jag: Kan ni se någon skillnad mellan tjejer och killar i våra skådespel? 

Elev A: Japp, killarna är argare och slåss mer.  

Jag: Varför tror du att det är så? 

Elev A: Ja alltså, killar tycker att det är roligare att slåss än vad tjejer tycker.  

(Loggbok sid 7, 2017.04.07) 

 

.  

6.5 Solidaritet mellan människor 

Alla sex elever som intervjuats har samtalat reflekterande över att alla värden nästan 

betyder samma sak. En elev säger vid gruppintervjun att det handlar om att vara snälla 

mot varandra och att alla ska få må bra. Två elever säger positiva saker om projektarbetet. 

Elev A säger att de flesta är snällare mot varandra nu; Nu när vi har pratat om det här så 

tycker jag faktiskt att alla är snälla mot varandra, det känns som om alla tänker lite mer 

på varandra (Loggbok sid 9, 2017.04.17) och den andra eleven säger att hon iallafall har 

fått en ny kompis och uttrycker elev B: Nu när alla berättar så vet man vad man ska tänka 

på för att alla ska må bra, jag är tillexempel kompis med S nu det var jag inte 

innan.(Loggbok sid 10, 2017.04.17) Vid en annan intervju säger en elev att hon upplever 

att alla i fritidsgruppen nu har en kompis.  

 

Sista veckan har eleverna svårt att fokusera på det sista temat och reflekterade istället 

över alla teman som vi arbetet med under projektet. Fokus ligger också mycket på att 

färdigställa låten som de har tränat på. Låten ” lika unika” är en aktivitet som är helt 

elevstyrd där jag som pedagog bara har funnits med som ett bollplank vid behov.  Flera 

elever säger att de tycker att det har varit roligt och spännande att arbeta med en sång och 

elev A uttrycker sig såhär: Du är verkligen bäst. Alltså jag älskar att vi fick spela in detta 

låten. Det är så roligt. (Loggbok sid 9, 2017. 04.17) 

 

Vid de avslutade enskilda intervjuerna framgår det att eleverna har tyckt om projektet. 

Elev A: Det är inte så mycket bråk. Det är ganska lugnt. (Loggbok sid 10, 2017, 04.17) 

Eleverna tycker att det känns lättare att det känns bättre om det uppstår konflikter. En elev 

tycker att pedagogerna pratar på ett annat sätt nu en tidigare vid konflikter. Hon upplever 

att pedagogerna lyssnar bättre nu. Vid grupp intervjuerna framgår det att fem barn av de 

barn som var med i intervju gruppen lekt med en kompis som de inte brukar leka med 

under sista veckan.  

 

8 Sammanfattande analys   

 

Analysen är uppdelad i två delar istället för fem delar som i resultatet. Dessa två delar är 

arbetets frågeställning för att på ett enkelt sätt ta reda på hur resultatet speglar sig i från 

början valda frågor. Du som läsare kommer också att få ta del av relevant litteratur som 

stärker det som barnen har sagt under arbetets gång.  

Arbetets frågeställning: 

 

 Leder medvetet genomförda värdegrundssamtal med eleverna till ett tryggare 

klimat på fritidshemmet och i så fall, på vilket sätt? 
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 På vilket sätt uttrycker eleverna att de har byggt relationer i gruppen? 

 

8.1 Tryggare klimat i fritidsgruppen 

 Jag anser att svaret på frågan om värdegrundssamtal med eleverna leder till tryggare 

klimat är ja. Mallèn menar att trygghet är att ha någon att vända sig till och att inte känna 

sig rädd. Genom intervjuerna med barnen framgår det att de eleverna anser att alla på 

fritidshemmet har någon att leka med. Det är något som man ser när man analyserar de 

eleverna har sagt. I Zackari och Modighs (2000)  studie framgår det att om barn inte är 

delaktiga i skolans värdegrund tar de inte heller ansvar för dessa frågor. När analys av 

denna studie genomförs visar det att flera elever är delaktiga i samtalen och kommer med 

många funderingar och vill säga saker som handlar om värdegrunden. Resultatet visar att 

när eleverna får uttrycka sina tankar fritt kommer samtalen igång och det är tydligt att 

vissa barn tycker om dessa samtal. Samlingarna är en miljö där resultatet visar att 

samtalen har varit som mest aktiva. Detta bekräftar Linners (2005) studie som visade att 

olika sätt att prata ger olika värden som sedan kan ses i barns lärande av demokrati och 

solidaritet.  

 

Pihlgren (2010) menar att sokratiska samtal är bra för barn. Genom dessa samtal lär sig 

barnen att se kompisarnas signaler, som pojken med krigserfarenheter visar. Det är tydligt 

att pojken med krigserfarenheter blir stressad i en miljö med höga ljud.  Vid vidare analys 

kan man se att om gruppen vet om det kan de tillsammans göra pojkens vardag tryggare. 

Ett annat barn reflekterar över det konstiga att ett barn som är så coolt blir upprörd men 

det är uppenbart att det uppskattas att han vågar berätta. Allteftersom veckorna fortlöpt 

har det noterat att eleverna samtalar med varandra med ett mjukare tonläge. Från början 

var det hårdare ton i samtalen och slutna vänskapsband i fritidsgruppen. Efter periodens 

slut märktes att minst en elev funderar över hur kompisarna mår och är rädd att tidigare 

gjort kompisen ledsen. Eleven bryr sig om sin kompis och vill att alla ska må bra. En elev 

menar att om man är trygg vågar man göra fler saker så som att leka pojk/flicka eller säga 

ifrån om någon är elak. Eleven menar vidare att om man är trygg så är man också glad. 

Mallèn (2005) studie visar att en del av trygghet är att inte känna sig rädd. Det uttrycker 

även eleven ovan fast med andra ord.  Det är tydligt att när barnen får arbeta med 

värdegrunds frågor börjar de att arbeta som i grupp.  

 

I Hjalmarssons (2010) studie från intervjuer med fritidspedagoger framgår det att 

fritidspedagoger anser sig ha en förmåga att skapa trygghet i den egna fritidsgruppen. 

Haglund (2004) menar att om man aktivt har ett värdegrundsarbete stärks både gruppen 

och individerna inom den.  I personalgruppen i denna studie arbetar man nu mera aktivt 

med värdegrundsfrågor varje dag. Efter utvärdering tillsammans ser vi att det är skillnad 

i gruppen och på miljön i fritidshemmet. Det är inte lika mycket konflikter och 

pedagogerna har på så vis större chans att planera upp en roligare verksamhet för barnen 

där värdegrund kommer att ha stort fokus. När vi berättat om arbetet i övriga 

personalgruppen instämmer de i att barngruppen har lättare att acceptera varandras 

olikheter. Vid utvärdering tillsammans med barnen säger de att projektet har varit roligt 

och att man har lärt känna varandra bättre.  

 

Vid analys av vad eleven säger om frihet görs en tolkning som visar att hon tycker om att 

få bestämma över sig själva och leken fungerar bäst om hon får bestämma vad som ska 

lekas och att ha tillåtelse att vara glada eller ledsna beroende på hur de mår. Det uppfattas 

därför som att hon är trygg och vågar uttrycka vad hon tycker. 
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Under veckan som barnen arbetade med jämställdhet blir det flera samtal med enskilda 

elever.  Odelfors (1996)  såg i sin studie att pojkar får mer samtalstid än flickor vid 

samlingar. Hon menar att det syntes tydligt i de delar av verksamheten där pedagogen 

fördelar ordet att pojkar får mer tid än flickor. Resultatet i denna studie visar att många 

barn har tankar kring vad som är manligt och kvinnligt och till exempel säger en flicka 

att pojkar pratar mera än flickor. Det är tydligt att hon inte tycker det är bra och tycker att 

läraren ska ingripa och säga till. Det framgår att hon tycker att pojkarna tar stor plats i 

samlingen.  Kimmel (2010) menar att man måste stödjer pojkar för att de ska få en bredare 

syn på vad som är manligt och kvinnligt. På så visar höjer man prestationen hos både 

tjejer och killar.  En flicka uttrycker att hon tycker att pojkar är argare och till och med 

menar att pojkar tycker om att slåss. Min tolkning är att eleven ser en liten klick av pojkar 

som tar mycket plats vid samlingar eller dagliga aktiviteter istället för att se till helheten. 

Eleven säger alla pojkar pratar mycket i samlingen. Min uppfattning är att det är tre pojkar 

som ofta tar stor plats vid samlingen och att pedagogerna många gånger säger till en gång 

för att sedan låta pojkarna vara. Då ser flickan att pedagogerna tillåter pojkarna prata, det 

i sin tur sänder fel signaler till gruppen.   

 

8.2 Nya relationer i gruppen 

Svaret är ja nya relationer har skapats i den aktuella fritidsgruppen och kompisgrupperna 

som tidigare var slutna är nu mera varierade och mjukare. Det kan man se tydligt när man 

analyserar resultatet så ser man att fem barn säger sig ha lekt med kompisar under 

projektet som de normalt sätt inte leker med.  

 

Orlenius (2010) menar att barns deltagande och erfarenhet är en viktig grundpelare i ett 

värdegrundsarbete. Efter en av filmerna berättar en pojke i gruppen att han känner igen 

sig i karaktären i filmen. Resultatet visar att eleven blev väldigt glad när kompisarna 

berättar hur bra kompis de tycker att han är. Här kan man tydligt se att när eleverna byter 

erfarenheter med varandra så stärks banden till varandra i gruppen.  Pihlgren (2010) anser 

att genom att föra samtal där elevernas röster hörs utvecklas en mer tillåtande miljö. Hon 

menar vidare att barnen bygger upp en stödjande gruppkultur.  

 

Flera elever känner igen sig i filmen som vi tittade på den tredje veckan av projektet. Vid 

en analys blir det tydligt att de flesta barn inte tycker att de själva säger till andra barn att 

de inte får vara med, men flera har upplevt att andra har sagt detta till dem. Det blir då 

uppenbart att problemet med dålig kompis miljö på fritidshemmet bland annat berott på 

att barnen inte ser sin egen del i hur de i bland handlar i förhållande till sina kompisar. 

 

 I Evaldssons (1993) studie framgår det att det är viktigt at ha vänner att leka med och att 

det är viktigt att samtala med andra barn för att utveckla ett bättre språkbruk mellan 

varandra. Eleverna berättar att de har fått nya kompisar under arbetet gång och av 

analysen att döma visar de att eleverna har lärt känna varandra bättre och vet nu mer vad 

kompisarna mår bra av. Samtalat har fört och eleverna har tittat på film om hur det kan 

se ut när kompis relationer inte fungerar bra och det är tydligt att eleverna själva har 

reflekterat över hur man är en bra kompis i många olika situationer på fritidshemmet. 

Pedagogerna har också blivit tydligare i sitt sätt att agera, detta i sin tur har lätt till att 

eleverna har lättare att hitta förebilder för hur de agerar på ett korrekt vis.  

 

Resultatet visar att flera i intervjugruppen säger att det känns som att alla är snälla mot 

varandra nu. När barnen utvärderat aktionen under sista veckan blir det uppenbart att flera 

barn tycker att det har varit roligt att arbeta och färdigställa låten som de har tränat på 

under projektets alla veckor. Elvstrand (2009) uttrycker att det är viktigt att eleverna får 
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vara socialt delaktiga i elevgruppen på fritidshemmet.  En elev säger under ett samtal att 

han har fått en ny kompis under projektets gång. Haglund (2004) menar att samlingar är 

en bra utgångspunkt att ha för att stärka elevgruppen i fritidshemmet. När pedagogerna 

utvärderat aktionen kan man se att samlingar varit en bra mötesplats där barnen har skapat 

relationer med nya kompisar, flera elever som tidigare inte lekt med varandra har lärt 

känna varandra och skapat en relation till varandra. Pedagogerna kan också se att alla 

barn är delaktiga i leken nu på ett annat sätt än tidigare, detta kan bero på att barnen känner 

varandra bättre nu. I intervju gruppen är det fem barn som säger att de har lekt med en 

kompis under veckan som de vanligen inte leker med. Det menar jag beror på detta 

projekts upplägg. Upplägget med flera mötesplatser för eleven skapar relationer. Det 

beror förmodligen även på att relationer uppmärksammas under projektet och då blir det 

mer naturligt för eleverna att våga fråga. Byreus (2012) menar att genom drama övningar 

skapas trygga relationer. Drama används som en del av det här utvecklingsarbetet. Det är 

uppenbart att det skapar en mjukare relation mellan barnen.  
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9 Diskussion 

 

Jag kan konstatera att det har blivit en skillnad i fritidsgruppen där elever är mer medvetna 

om sina och andras val.  De pedagoger som arbetar i det aktuella fritidshemmet jobbar 

mer aktivt med värdegrundsfrågor i gruppen och det gör att ämnet blir mer belyst nu än 

tidigare. Utvecklingsarbetets gång har haft en tydlig struktur med samlingar och 

aktiviteter och menar att barnen har fått strategier för att bli tryggare tillsammans. Något 

som förvånar och gläder är att eleverna snabbt tog till sig sina nyvunna kunskaper och 

började vägleda varandra i olika kompisrelationer. 

 

 Det har varit givande att ha regelbundna utvärderingssamtal med barnen och jag har 

vinnlagt mig om att så många som möjligt ska få komma till tals. Vid samlingar 

tillsammans med fritidsgruppen så har alltid jag inlett samtalen för att sedan ge ordet till 

eleverna. Det har gjort att samlingarna har sett liknande ut. I läroplanen (2011) kan man 

läsa att demokrati i fritidshemmet innebär att eleverna ska behandlas med respekt, känna 

trygghet och ha en god atmosfär. Samlingarna har vilat på en demokratisk ansats då alla 

har fått chansen att uttrycka vad de vill.  

 

En svårighet för mig med utvecklingsarbetet har varit att arbeta med frågor som berör hur 

man är en bra kompis. Utmaningen har varit att få eleverna att säga det som de tänker 

istället för att säga det som de tror att jag vill höra. Att arbeta med relationer och vänskap 

kan också vara svårt eftersom barn oftast vet vad som är rätt för att barn kan redan de 

rätta svaren men har svårare att utöva det i praktiken. Orlenius (2010) skriver om hur 

viktigt det är att barnen lär av varandra och vad som händer i det omkringliggande 

samhället.  Inom det sociokulturella perspektivet läggs stor vikt vid kommunikation 

framförallt mellan elev och lärare. Pihlgren (2010) menar att en stor fördel med sokratiska 

samtal, nämligen att barnen bygger en stödjande grupp kultur genom det fysiska språket. 

I detta utvecklingsarbete är samtalen en bidragande orsak till verksamhetens förändring.  

 I utvecklingsarbetet ville pedagogerna att barnen skulle bli tryggare och skapa goda 

kamratrelationer i fritidshemmet. Alla i verksamheten upplever att det praktiska arbetet i 

utvecklingsarbetet gjorde att det skapades relationer i fritidsgruppen som stärkte dem 

både som individer och grupp.  

 

9.1 Didaktiska implikationer 

Utvecklingsarbetet var format efter den verksamhet som arbetet genomfördes i. Det skulle 

med största sannolikhet passa andra fritidshem bra. En fördel med arbetet var att det var 

upp strukturerat genom fem värden som skolverket definierat: människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor lika värde, jämställdhet 

mellan könen och solidaritet mellan människor. Något annat som också kan ses som 

positivt var att alla värden gick in i varandra och handlar om hur man bygger bra relationer 

mellan människor. Man behöver inte jobba med alla dessa delar i ett projekt utan det går 

att använda de delar som passar fritidsverksamheten där man arbetar. Linner (2005) 

menar att olika sätt att förmedla värden ger olika verkligheter som sedan kan ses i barns 

lärande av demokrati och solidaritet. Det är viktigt att tänka på vid ett värdegrundsarbete. 

En sak som var en stor fördel i utvecklingsarbetet var att eleverna var delaktiga i arbetet. 

Eleverna förde långa och många viktiga samtal under arbetet.  

 

En utveckling av projektet hade kunnat vara att öka delaktighet och elevinflytandet 

genom att ha ett friare schema där eleverna hade kunnat lägga förslag på aktiviteter 

och/eller samtalsämnen. Om samtalen görs i mindre grupper underlättar man för tystare 
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elever att delta mer i samtalen. En aspekt som försvårade arbetet var att gruppen var stor, 

för att göra arbetet mer lätthanterligt så är det fördelaktigt att arbeta i en mindre grupp, 

exempelvis en skolklass. Pedagogerna på fritidshemmet har ställt sig positiva till att 

fortsätta förändringsarbetet i gruppen.  De menar att de ser en positiv förändring i 

barngruppen och vill fortsätta att ha ett levande värdegrundsarbete på fritidshemmet.  

 
9.2 Metoddiskussion 

 Projektet har varit spännande och positivt att genomföra men jag mötte också flera 

svårigheter. Jag har aldrig tidigare genomfört systematiska intervjuer för att använda i ett 

akademiskt arbete. En svårighet är att veta hur tillförlitligt resultatet är då barnen kan säga 

saker som de tror jag förväntar mig, istället för att säga vad de tycker.  Att jag känner 

eleverna sedan tidigare ställer krav på mig som intervjuare då det gäller att tolka 

materialet så opartiskt som möjligt, men just att jag känner eleverna är också positivt. Vi 

i gruppen känner varandra vilket gör upplevelsen mer vardaglig för både mig och 

eleverna. Steinberg (1978) tycker att det sätt som detta arbete behandlar 

värdegrundsfrågor egentligen är ett fel sätt att ta sig an dessa typer av frågor. Men under 

arbetets process kunde en förändring synas i barngruppen. Att arbetet varade under kort 

tid gör det dock det svårt att se ett långsiktigt resultat. Större förändringar gällande ett 

ständigt levande värdegrundsarbete måste ses över längre tid om det ska vara 

utvärderingspålitligt. Orlenius (2010) menar att värdegrundsarbeten inte bidrar till ett 

lärande för livet då han menar att eleverna istället lär sig vad läraren har för norm.  

 

Upplägget och arbetsgången kan vara möjligt att använda i en annan grupp men mycket 

är kopplat till just min projektgrupp.  Detta gör att arbetet inte är generaliserbart men är 

av allmängiltigt intresse.  

 

Aktionsforskning är en utmärkt metod när man vill utveckla sin grupp inom ett 

läroplansarbete. En positiv sak för mig var att arbeta med samlingar, jag fick med mig 

barnen och de blev intresserade av projektet. Barnens relationer bygger på samtal och 

förhandlingar Corsaro (2005). I mitt projekt blev det tydligt att barnen skapade nya 

relationer i gruppen när alla eleverna samlades i ett gemensamt tema. Eleverna har fått 

kontakt med skolans styrdokument och ser att det finns en mening med hur man arbetar i 

fritidshemmet.  
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Bilagor 

Bilaga A: Brev till vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare på avdelning Vinden. 

Jag genomför just nu en kurs på Linneuniversitetet i Växjö, där jag ska skriva ett 

utvecklingsarbete som kommer att handla om ett värdegrundsarbete på fritids.  Jag 

kommer att utföra ett projekt här på avdelning Vinden på Rosefeldtskolan. 

Mitt utvecklingsarbete kommer att sträva efter att öka barnens förståelse för hur man 

är en bra kompis och hur man bygger starka kompis relationer.  Genom samtal, 

aktiviteter och intervjuer med elever hoppas jag kunna väcka ett intresse för deras 

värdegrund i skolan.  Min tanke är också att dokumentera arbetet i form av foton. 

Materialet kommer endast att användas av mig i mitt arbete.  

Mitt arbete kommer att genomföras med största respekt för sekretess och 

anonymitet, vilket innebär att varken skolan eller elevernas namn kommer att finnas 

med i den slutgiltiga rapporten. Jag utgår från de forskningsetiska principerna 

(www.vr.se) i mitt arbete. Det innebär att alla deltagarna i mitt utvecklingsarbete är 

anonyma och även skolan.  

För att jag ska kunna utföra mitt utvecklingsarbete krävs det att jag har tillåtelse från 

vårdnadshavare att utföra dessa dokumentationer. Jag vill därför att du/ni fyller i 

blanketten nedan och lämnar in den till fritidspersonalen. Det är viktigt att ni fyller i 

blanketten oavsett om ni tillåter ert barn att vara med eller inte.  

Tack på förhand! Har ni några frågor så är det bara till att fråga mig när vi ses eller via 

min mejl, Natalie. Hellstadius@gafe.se 

Med vänliga hälsningar  

Natalie Hellstadius 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

Jag                                godkänner                                                      Godkänner ej 

 

att mitt barn medverkar i samtal, intervjuer och dokumentation i form av foto och film. 

jag                               Godkänner                                                       Godkänner ej 

 

file:///C:/Users/khiiped/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DMM0MQZL/www.vr.se
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att materialet får användas i lärarutbildningen. 

Barnets namn: _____________________________________ Datum: __________ 

 

Vårdnadshavares namnteckning: _______________________________________ 
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Bilaga B Arbetets gång 

Vecka 1: Arbetade jag att kring temat människolivets okränkbarhet. Jag förklarade 

begreppet för eleverna som jag förstår det och därefter lyssnade jag på vad eleverna hade 

för tankar kring begreppet. Under veckans början hade jag samtal med pedagogerna. 

Under veckan genomförde jag första gruppsamtalen och i slutet av veckan genomförde 

jag sex stycken enskilda elevsamtal samtal. Vi tittade på korta filmer om vänskap och 

samtalade kring vad vi har sätt. Vi arbetar också med drama, genom att genomföra olika 

drama sekvenser med veckans tema i fokus. 

 Måndag: Samtal med elever där vi samtalar kring temats begrepp. 

 Tisdag: Kompis massage. 

 Onsdag: Vara vänner film. Träna lika unika låten. 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=tyXI8GvTD0kag 

 Torsdag: Enskilda samtal med elever. 

 Fredag: Reflektion över veckan. Vi går i genom bilder och filmer. 

 

Vecka 2: Arbetade jag kring temat individens frihet och integritet. Jag förklarade även 

detta begrepp utifrån min förståelse och lyssnade in barnens tankar. Under denna vecka 

arbetade jag endast med gruppsamtal. Under denna veckas tema arbetade jag kring att 

stärka alla elever till våga ha ett eget val.  

 Måndag: Samtala med elever kring veckans tema. Vad betyder det? 

 Tisdag: Drama övningar. 

 Onsdag: Vara vänner film. Träna på lika unika låten. 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=tyXI8GvTD0kag 

 Torsdag: Skapande övning. Vad är frihet för dig? 

 Fredag: Reflektion över veckan. Gå i genom bilder och filmer.  

 

Vecka 3: Arbetade jag kring temat alla människor lika värde. Jag började som tidigare 

med min förklaring och visade intresse för barnens åsikter. Under denna vecka arbetade 

jag endast med gruppsamtal. Vi samtalade kring vad lika värde är för varje individ och 

hur vi kan visa det tydligt.  Vi arbetade med drama övningar för att visa på hur olika 

situationer i livet visar på allas lika värde.  

 Måndag: Samtal där jag förklarar begreppet för att sedan gå över hur eleverna 

förstår begreppet. 

 Tisdag: Rocka sockorna/ olika är bra. Träna på lika Unika låten. 

 Onsdag: Drama övningar där vi visar hur det inte ser ut i en värd där alla 

människor inte är lika värda. 

 Torsdag: Vara vänner film 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=l0sTUtX7c3A 

 Fredag: Reflektion över veckan. Går i genom bilder och filmer. 

 

Vecka 4: Arbetar jag kring temat jämställdhet mellan könen. Jag började även här med 

förklaringar och lyssnade in barnens tankar om begreppet. Under denna vecka arbetade 

jag endast med gruppsamtal. 

 Måndag: Samtal med eleverna om veckans tema. 

 Tisdag: Träna på Lika Unika låten. 

 Onsdag: Drama övning. 

 Torsdag: Vara vänner film. 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=lRflX54p3Lw&t=6s 

 Fredag: Reflektion över veckan. Gå i genom bilder och filmer.  
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Vecka 5: Arbetade jag kring temat solidaritet mellan människor.  Begreppsförklaring och 

elevsamtal började på samma sätt som tidigare veckor. Under denna vecka genomförde 

jag mina slutgiltiga enskilda samtal med samma elever. Samma elever som jag 

genomförde enskilda samtal med under min första vecka. Under sista veckan som 

projektet pågick kom jag tillsammans med barnen fram till att de vill sjunga och filma när 

de sjunger låten Lika unika tillsammans. Den låten avspeglar begreppet solidaritet mellan 

människor på ett bra sätt. 

 Måndag: Samtal kring veckans tema med eleverna. Träna på låten. 

 Tisdag: Träna på låten Lika Unika.  

 Onsdag: Enskilda samtal med samma elever som i inledningen av projektet. 

 Torsdag: Spela in låten Lika Unika. 

 Fredag: Reflektion över veckan. Gå i genom bilder och filmer.  
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Bilaga C intervju guide  

 

Frågorna nedan utgick jag ifrån men under intervjuernas gång skapades nya frågor att 

samtala om.  

 

Enskilda intervjuer vecka 1: 

 

1. Tycker du att du alltid har någon att leka med? Hur märker du det? 

2. Har alla på fritids någon att leka med? Vad beror det på? 

3. Hur gör du om du vill leka med en kompis som du inte leker med så ofta? 
 

Grupp intervju vecka 1: 

 

1. Hur tycker ni att stämningen på fritids är? Vad beror det på? 

2. Vad kan vi få för verktyg för att hjälpa varandra genom konflikter? 

3. Hur tycker ni att man känner sig om man är trygg? 

4. Är det okej på fritids att leka flicka/pojke? 

 

 

Enskilda intervjuer vecka 5: 

 

1. Nu har vi arbetat med värdegrundsfrågor på fritids. Hur har det varit? Varför har 

det varit så? 

2. Vi har pratat ganska mycket om trygghet. Hur känner man sig när man är trygg 

tycker du? Är du trygg på fritids? 

3. Har det blivit någon skillnad på fritids mellan kompisar tycker du? 

 

Grupp intervju vecka 5: 

 

1. Nu har vi haft ett projekt på fritids i fem veckor. Vad tycker ni att det handlat om? 

2. Har ni lärt er något nytt eller tänkt på något speciellt under dessa veckor? 

3. Har ni lekt med någon som ni normalt sätt inte leker med på fritids? 

 

 

 

 


