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Abstrakt 
Engelsk titel: The impact of planned activities in pupils establishing of relationships 

 

Med utgångspunkt i tron att styrda aktiviteter kan ha en positiv inverkan i elevers 

relationsskapande har en aktionsforskning utförts på ett fritidshem med elever från 

årskurs 3-6. Inledningsvis användes semistrukturerade intervjuer med berörd 

personalgrupp för en nulägesanalys där det framkom att fritidshemmet i fråga sällan 

använder sig av styrda aktiviteter i sin dagliga verksamhet. Vi har haft för avsikt att med 

hjälp av en rad olika dramaövningar synliggöra en av dramapedagogikens grundpelare, 

den grupp och individstärkande processen och på så vis också elevernas 

relationsskapande. 

 

Som en del av dokumentationen i denna aktionsforskning tillämpades strukturerad 

observation med ett observationsschema. Dessa observationer har sedan analyserats i 

förhållande till relationsskapande och inkludering. Även personliga anteckningar i form 

av bland annat loggbok har varit till stöd för dokumentation. Då studien är för liten går 

det inte att dra några generella slutsatser, däremot pekar resultatet av detta 

utvecklingsarbete på att styrda aktiviteter kan ha haft en positiv inverkan på de 

deltagande elevernas relationsskapande.  

 

Nyckelord 
Fritidshem, styrda aktiviteter, relationer, inkludering, estetiska lärprocesser, drama.  
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1 Inledning 

Den fria leken fyller en vital funktion i fritidshemmet men kan också ge upphov till 

starka grupperingar och utanförskap med mobbning som följd. Ankerstjerne (2015) 

menar att somliga barn inte är inkluderade i verksamheten av olika skäl, det kan handla 

om att en blir utesluten, bortglömd eller helt enkelt själv väljer att inte delta. Av denna 

anledning ställer vi oss frågan hur styrda aktiviteter påverkar verksamheten, främst 

angående relationer, gruppdynamik samt trygghet. Genom styrda aktiviteter tror vi 

eleverna kan upptäcka dels nya intressen och dels finna nya vänner samt bygga 

relationer under andra förutsättningar än de den fria leken erbjuder.  

 

Det är inte ett orimligt antagande att fritidshem kan se olika ut gällande innehåll, 

dessvärre finns det inte någon nationell standard då varje verksamhet följer sin tolkning 

av läroplanen. Precis som skolan skiljer sig fritidshemmets verksamhet på flera grunder, 

såväl strukturella som pedagogiska skillnader syns, vilket kan styrkas av erfarenheter 

från VFU. Dessutom har Skolinspektionens rapport från 2010 rörande fritidshem och 

dess kvalitet visat på en brist i den planerade verksamheten, dess utförande och 

utvärdering av denna (Skolinspektionen, 2010:3).  

 

Vi har under de två VFU-perioderna i fritidshem observerat fyra olika slags pedagoger 

med vitt skilda uppfattningar och övertygelser om vad som är centralt för en 

meningsfull fritid. Samtliga av Ackesjös (2011) kategorier har visat sig på de olika 

fritidshemmen (fritidsläraren som ordningsvakt, övervakare, den kreative, med flera), 

det hon skriver om är barns bilder i en enskild studie, dock är dessa olika roller 

urskiljbara också för en kritiskt granskande lärarstudent. Detta har också inneburit en 

stor variation i mängden och kvaliteten i planerade eller styrda aktiviteter.  

 

Detta utvecklingsarbete i form av aktionsforskning ger eleverna på den berörda 

fritidshemsavdelningen möjlighet att testa aktiviteter som de av olika anledningar 

annars inte råkar på, på grund av exempelvis outbildad personal, brist på planeringstid 

eller andra praktiska skäl. Denna fördel kan ses som något av en bonus, trots skrivelser i 

lgr11 om hur elever i fritidshemmet ska ges möjlighet att möta olika föreningar och 

andra aktiviteter. Det handlar om att eleverna ges utrymme att bygga goda relationer, 

både för att stärka redan etablerade relationer men också för att skapa nya.  

 

Styrda aktiviteter ser vi liksom Rasmusson & Erberth (2016) som en möjlig vuxen 

inverkan för att föra elevgruppen mot ett gott samarbetsklimat, ge möjlighet för 

upptäckande av nya intressen samt eventuellt en metod för att motverka mobbning och 

på så sätt arbeta aktivt med värdegrunden. Förhoppningen är att det också ska finnas 

utrymme för att på ett demokratiskt vis efter önskan välja och presentera aktiviteter som 

grundar sig i elevgruppens intressen. Vi har en stark tro, efter erfarenheter från bland 

annat VFU, att planerad verksamhet till synes resulterar i en god fritidshemspedagogik 

med pedagogiska intentioner. Det handlar om att eleverna ges utrymme att bygga goda 

relationer, både för att stärka redan etablerade relationer men också för att skapa nya.  
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2 Nulägesanalys  
Utvecklingsarbetet utförs på en F-6 skola på den avdelning som riktar sig till de äldre 

eleverna, årskurs 3–6 med cirka fyrtio elever inskrivna, dock är endast hälften 

närvarande i verksamheten. Avdelningen består av två huvudlokaler, en på 

övervåningen och ett stort utrymme nere i källaren med tillhörande pysselrum samt 

rekreationsrum. Under denna period om fem veckor är en av dessa huvudlokaler 

avstängda för renovering vilket innebär att den tänkta planeringen stryks. Istället får vi 

använda idrottshallen som en plats för våra dramaövningar.  

 

Aktionsforskningen kommer som ovan nämnts att utföras i den del av verksamheten 

med äldre elever. Detta dels på grund av att en av oss tillbringade sin förra VFU-period 

där, vilket innebär att det finns kännedom om verksamheten, dels riktar sig 

dramaövningarna vi planerar till de äldre eleverna. Vi har valt att intervjua tre 

verksamma lärare på den aktuella avdelningen i syfte att få en djupare inblick i deras 

inställning till styrda aktiviteter och hur dessa kan påverka elevernas relationer. 

  

Efter den intervju (se Bilaga 1) som genomfördes har det framkommit att de har en 

gemensam röd tråd, den är inte alltid fullt synlig men den existerar. En allmän syn på 

vad som är fri lek och vad som är styrda aktiviteter finns, de är alla överens om att 

styrda aktiviteter är en aktivitet med vuxen inverkan och gemenskap, men också att det 

finns en tydlig koppling till styrdokumenten i planeringen.  

 

Styrda aktiviteter är en planerad, en aktivitet som kräver någon form av 

planering innan aktiviteten startar där aktiviteten har ett mål och en 

koppling till styrdokument eller läroplan så att säga. (Intervjuperson 1) 

 

Det upplevs att det finns möjligheter till förbättring gällande elevers relationsskapande 

och förmåga att se och inkludera samtliga elever. De styrda aktiviteterna är få men 

involverar ofta ett större antal elever och de aktiviteter som finns i nuläget är lek i 

idrottshallen eller högläsning. Det framkom under intervjuerna att eleverna skapar en 

inbördes hierarki i den fria leken, vilken upplevs motverkas genom de styrda 

aktiviteterna. Ett skäl som framkommer i intervjun till att det är så få styrda aktiviteter 

är bristen på planeringstid som gör det onekligen svårt för personalen att finna tid att 

strukturera upp en verksamhet på det sätt som önskas.  

 

För att skapa och främja ett demokratiskt arbetssätt är eleverna ofta involverade i valet 

av aktivitet, ibland får de önska aktivitet och andra gånger önska med en efterföljande 

demokratisk röstning genom handuppräkning. Detta resulterar dock inte sällan i att 

flertalet elever avviker och väljer att istället spendera sin fria tid utomhus.  

 

...vi har så kallad demokratisk röstning där barnen räcker upp handen och 

röstar om vilken aktivitet de vill göra. (Intervjuperson 2) 

 

I nuläget är den tydligaste fördelen med styrda aktiviteter att samtliga elever ges 

tillträde till leken eller aktiviteten utan att nödvändigtvis ingå i någon av de 
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grupperingar som finns. Samtidigt finns det alltid de elever som väljer bort att delta, 

antingen för att aktiviteten inte passar eller för att de inte vill delta av andra skäl. De 

som ofta befinner sig utanför fångas i de flesta fall upp på ett eller annat sätt av 

personalen och erbjuds någon annan aktivitet, exempelvis spel av något slag.  

 

Ett tydligt sätt för personalen att upptäcka de befintliga grupperingar som finns är vid 

mellanmålet, där får arbetslaget en klar vägledning gällande gruppsammansättning och 

relationer genom att se vilka elever som sätter sig bredvid vem. Efter svaret vi fick om 

"kompassen" av grupperingar föreslog vi arbetslaget ett sätt att motverka dessa invanda 

grupperingar. Genom att lotta ut bestämda sittplatser till mellanmålet en gång i veckan 

får eleverna en chans att lära känna nya kompisar samt lära sig att socialisera sig med 

människor som inte är självvalda och öva sig på att kommunicera med andra än de som 

finns i den närmaste kretsen. 

 

Personalen uppfattar att det finns en nackdel med styrda aktiviteter, det är en utmaning 

att planera för att kunna tillgodose samtliga elevers möjlighet till potentiell utveckling.  

 

Nackdelen i de styrda delarna, tror jag är att, det är svårt att skapa en 

aktivitet som utmanar alla på samma sätt. (Intervjuperson 3) 
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3 Syfte och frågeställning  

Syftet med detta utvecklingsinriktade arbete är ett försök att främja elevernas 

relationsskapande för att bli mer inkluderande genom planerad verksamhet. Aktiviteter 

med dramaövningar som ingångspunkt har förberetts för att främja samtliga elevers 

deltagande i gemensamma estetiska lärprocesser. Avsikten är att genomföra ett 

utvecklingsarbete med aktionsforskning som metod. Ett deltagande- och 

utomståendeperspektiv uppnås via växelvis deltagande observation och utomstående 

observation. Det är också en förhoppning att dessa styrda aktiviteter eventuellt ska 

kunna användas vidare i verksamheten efter avslutad insats och på så vis bli en del av 

fritidshemmets återkommande planering.  

 

Den centrala frågeställningen är således: 

 

- Hur kan styrda aktiviteter i fritidshemmet påverka elevers relationer och 

relationsskapande i positiv riktning?   
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4 Tidigare forskning och teorianknytning 
Den följande texten kommer att behandla olika forskares fynd angående styrda eller 

planerade aktiviteter. Inom Sverige verkar Helena Ackesjö, Marianne Dahl, Björn 

Haglund och Mikael Jensen vara de som främst intresserat sig för att undersöka 

funktionen av planerad verksamhet. Därtill finns ett fåtal andra som forskat inom ämnet, 

vilka tillsammans med ovan nämnda forskare kommer att belysas i denna 

forskningsöversikt. Eftersom det finns vissa skillnader i vad de syftar till med styrda 

eller planerade aktiviteter har vi valt att kategorisera detta efter följande formuleringar: 

 

- Styrda vardagsaktiviteter 

- Skolinitierade aktiviteter 

- Fritidspedagogiska aktiviteter 

 

Syftet med dessa kategoriseringar är dels för att enklare få en överblick och dels för att 

strukturera olika uppfattningar som forskarna lyfter fram. I kategorin styrda 

vardagsaktiviteter ser vi närmre på händelser som måltider och samlingar, de aktiviteter 

som förefaller sig naturligt förekommande i fritidshemmet. I skolinitierade aktiviteter 

syns exempelvis aktiviteter som handlar om autentiska lärmiljöer och i den tredje och 

sista kategorin fritidspedagogiska aktiviteter återfinns till exempel skapande verksamhet 

och annat som grundar sig i elevers intressen. Vi har valt att inte lägga större vikt vid 

litteratur som behandlar elevers egenstyrda lek, dock kommer översikten avslutas med 

ett stycke kring motsättningar till styrda aktiviteter.  

 

4.1 Styrda vardagsaktiviteter  

Måltiden är en kollektiv verksamhet som kräver regler och att samtliga är införstådda i 

dessa, alltså är det enligt Tofteland (2015) en styrd aktivitet. Jensen (2011) menar att 

olika lärsituationer är både formella och informella, exempelvis framhåller han 

samlingar och måltider som aktiviteter som omfattas av regler. Det Jensen lyfter 

bekräftar Toftelands tankar om måltiden som en styrd aktivitet, ett formellt lärande. 

Vidare lyfter forskaren att gemenskap och känslor påverkar relationerna. Något 

paradoxalt då vi rusar mot ett allt mer individualistiskt samhälle, samtidigt verkar det 

ligga i barns (och vuxnas) natur att bryta mot de gemensamma reglerna för att gynna 

gruppen. Att dela en smörgås, trots förbud mot detta är som Tofteland skriver (2015) en 

av dessa situationer som uppstår i fritidshemmet.  

 

Samling är enligt Dahl (2014) också en typ av styrd aktivitet som fyller en mängd 

funktioner; samtliga elever blir sedda, de informeras om stundande händelser och får 

utrymme att tycka till och delge övriga elever samt personal intressanta ting och förslag 

på aktiviteter. Eleverna får också under samlingen en möjlighet att umgås med alla 

barnen på fritidsverksamheten, något som inte alltid är självklart, eleverna får ofta göra 

som de vill då de anländer till fritids. Samlingen ger också möjlighet till att forma goda 

vanor, dels genom den sociala interaktionen men också goda vanor som exempelvis 

självständighet i val av sysselsättning då personal har möjlighet att erbjuda en eller flera 

aktiviteter att välja mellan.  
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4.2 Skolinitierade aktiviteter  
I inledningen kopplades Ackesjös (2011) studie om barns bilder av olika lärares roll 

ihop med fritidshemspersonalens särskilda drag- den kreativa, stödjaren och 

medspelaren vilka kan ses ha en pedagogisk intention. Johansson (2011) menar att 

öppenhet för elevers intressen, en pedagogisk intention samt lyhördhet lik Ackesjös 

stödjaren och medspelaren, krävs för att bygga relationer i en trygg miljö som präglas 

av respekt, förståelse och hänsyn. De olika roller Ackesjö (2011) har identifierat går 

också att se i det Johansson (2011) menar är informellt lärande eller kanske informella 

lärare. Han hävdar att det goda informella lärandet ger upphov till bättre förutsättningar 

för det formella lärandet, det som sker främst under skoltid. 

 

Hippinen Ahlgren (2015) hävdar att konkretiserade lärprocesser och autentiska 

lärmiljöer är en av styrkorna med fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmets 

pedagogik och lokaler erbjuder möjligheter att exempelvis konstruera en kiosk eller 

affär där eleverna kan öva på sina matematiska färdigheter gällande valuta och 

räknande, kostnad, växel och så vidare. Det samma gäller mått och vikt, under bakning, 

som dessutom kan vara en fritidspedagogisk aktivitet, får eleverna öva på att räkna ut 

hur mycket av varje ingrediens som krävs eller multiplicera efter gruppstorlek.  

 

4.3 Fritidspedagogiska aktiviteter  
De fritidspedagogiska aktiviteter, kan som Johansson (2011) antyder också benämnas 

som relationsarbete där elevgruppens intressen och behov är utgångspunkten. Styrda 

aktiviteter i form av skapande verksamhet, så som dramaövningar, kan ge eleverna det 

ibland nödvändiga stöd i den fortlöpande processen att skapa meningsfulla och hållbara 

relationer som präglas av gemenskap och trygghet.  

 

Den fria leken har flera goda kvaliteter men det finns också risker förknippade med den. 

Johansson (2011) bekräftar att det egna relationsskapandet i den fria leken kan resultera 

i exkludering och mobbning med utanförskap som följd. Denna sida av den fria leken 

och de självinitierade aktiviteter som Dahl (2011) observerat i sin avhandling väcker 

frågor gällande vikten av inkludering. Det skulle eventuellt kunna innebära att lärare i 

fritidshem får utrymme att erbjuda de elever som kanske befinner sig i marginalen en 

plats och känsla av meningsfullhet i fritidshemmet.  

 

Till skillnad från den fria tiden i fritidshemmet med den fria leken menar en del av 

forskarna att ett meningsskapande fritidshem präglas av fritidspedagogik, alltså har den 

pedagogiska intentioner. I den studie Dahl (2011) har gjort med barns sociala relationer 

i fokus hävdar också hon att styrda eller planerade aktiviteter har en pedagogisk 

intention. Med utgångspunkt i elevgruppens behov och intressen kan alltså meningsfulla 

lärtillfällen skapas (Rohlin, 2013). Med andra ord arbetas det för ett hållbart lärande 

som genomsyrar fritidshemmets verksamhet, med underliggande strävan mot att 

implementera det centrala innehållet i läroplanens fjärde kapitel.  
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I enighet med ovanstående framhåller Johansson (2011) att fritidshemspedagogiken ger 

utrymme att fördjupa intressen och en chans att upptäcka nya. Han pekar också ut att 

denna pedagogik bygger relationer och stärker elevers sociala kompetens samt bidrar till 

ett livslångt lärande, vilket medför ett lärande för att bli en självständig individ i 

samhället. I avhandlingen Traditioner i möte betonar också Haglund (2004) denna sida 

av fritidshemspedagogiken, den fokuserar på grupp- och individstärkande processer i de 

planerade, styrda aktiviteterna. Detta främjar, som Johansson också menar, den 

individuella utvecklingen och lärandet men också utvecklingen av gruppen som ett 

samfund, gruppklimatet stärks och elever utrustas med de verktyg som krävs för att 

kunna hantera konflikter på ett konstruktivt och meningsfullt vis. 

 

4.4Motsättningar 
Det som talar mot styrda aktiviteter är framförallt den fria lekens betydelse. Gärdenfors 

(2009) menar att den fria leken ska ges stort utrymme i fritidshemmet då han anser den 

vara relationsstärkande och en utmärkt miljö att testa sina sociala färdigheter i på ett 

tryggt vis. Knutsdotter Olofsson (2009) stämmer in i Gärdenfors tankar om den fria 

leken och menar att den fria leken utvecklar hela barnet och att fri lek är att föredra då 

den främjar elevernas sociala kompetens, självkänsla samt bidrar till självständighet och 

ansvarstagande för att förvalta den egna fritiden. 

Flera av de tidigare nämnda forskarna lyfter fram fritidshemmet som möjligheternas 

verksamhet där personalen får tillfälle att bedriva normbrytande, särpräglad pedagogik 

där estetiska lärprocesser historiskt sett har fått ta stor plats. Idag ges inte samma 

utrymme till detta, Andersson (2013) menar att ett paradigmskifte har skett, en 

allmängiltig fastställd uppfattning om kunskap har alltså ersatts av en annan, och det 

finns inte längre den mängd skapande verksamhet som tidigare, exempelvis drama, dans 

och annan estetisk verksamhet har fått vika sig för "teoretisk praktik" och fri lek. 

Paradigmskiftet i fritidshemsverksamheten innebär mer konkret att fritidshemmen i 

större utsträckning gått ifrån de estetiska lärprocesserna mot ett mer fritt fritidshem med 

inslag av "skolifiering", så som läxhjälp och liknande.  

 

Rohlin (2001) ställer sig frågan om fritidshemmet är på väg att bli skola, det blir alltmer 

diffusa gränser mellan skola och fritidshem, alltså en "skolifiering" av fritidshemmet. 

Denna "skolifiering" innebär större krav på lärande och utbildning samtidigt som 

ekonomiska resurser stryps. Enligt Rohlin (2001) bidrar detta till minskat utrymme för 

rekreation och möjlighet för fritidsläraren att planera sin verksamhet utifrån 

elevgruppens intressen och behov. Löfdahl, Saar & Hjalmarsson (2011) menar att 

kvalitativ planerad verksamhet är de aktiviteter som i stor grad är "skolifierade" och det 

är dessa utvärderingsbara och mätbara processer som verksamheten borde byggas av. 

Samtidigt lyfter forskarna det faktum att den traditionella fritidshemspedagogiken sällan 

eller aldrig ses som ett kvalitativt lärande. 

 

Andishmand (2017) lyfter problematiken med detta, att en för många betydande 

verksamhet vacklar och riskerar att utsättas för ett statusfall med än sämre 

förutsättningar till en kvalitativ utbildning. Något som också sker i större delarna av 
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landet är att storleken på elevgrupperna ökar i samma takt som personaltätheten 

minskar. Att detta påverkar funktionen i fritidshemmet är uppenbart och verksamheten 

blir ibland haltande och en stor del vigs åt icke-styrda aktiviteter med den fria lekens 

värden i fokus. 

  



  
 

9 

5 Metod  
Detta avsnitt behandlar metodval för utvecklingsarbetet, forskningsetiska frågor, 

planering och förarbete, genomförande av aktion samt val av metod för datainsamling – 

observation. De forskningsetiska frågorna gör sig gällande främst genom frivilligt 

deltagande i aktionen samt avidentifiering av samtliga respondenter.  

 

5.1 Aktionsforskning  
Aktionsforskning är en metod som sker på plats i en verksamhet som på något sätt är i 

behov av en förbättring eller utveckling, metoden ger möjlighet att pröva egna 

didaktiska och pedagogiska övertygelser (Christofferssen & Johannessen, 2015). Det 

skulle kunna ses som ett iscensättande av en förbättring, så som Rönnerman (2012) 

beskriver det. Förutom att forskning av något slag bedrivs utförs också en aktion, ett 

försök till en förbättring av den berörda verksamheten, i detta fall ett fritidshem med en 

något splittrad elevgrupp. Inom aktionsforskningen menar Rönnerman att det inte finns 

några rätta metoder utan att det är upp till den enskilda forskaren att bekräfta eller 

dementera funktionsdugligheten i de egna föredragna arbetssätten.  

 

De kvantitativa metoderna så som enkäter lämpar sig inte att använda i detta 

utvecklingsarbete då ingången är aktionsforskning, det finns inga klara svar och inte 

heller tydliga, riktade frågor att besvara. Kvalitativa metoder, observation och till viss 

del intervju samt samtal i grupp med elever och enskilt med berörd personal kommer 

användas för att skapa en så djup bild som möjligt av dels problemet men också av hur 

utvecklingsarbetet bidrar till en förbättring av det samma.  

 

Christofferssen & Johannessen (2015) lyfter att forskaren är i högsta grad involverad i 

den forskning som bedrivs samt att den aktion som utförs sker parallellt med 

forskningen enligt Kurt Lewins cykliska process (se figur 1). Alltså har metoden 

aktionsforskning som ambition att bedriva forskning samtidigt som ett förbättrande 

kvalitetsarbete sker i verksamheten, i en hel organisation eller som denna aktion 

kommer ske, i en mindre grupp. 

 

 
Figur 1. Modell inom aktionsforskning, inspirerad av Kurt Lewin 

 

Reflektera

PlaneraHandla

Observera
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Denscombe (2016) menar att den som ägnar sig åt aktionsforskning lär ha svårt att 

förhålla sig neutral till och i sin forskning, vilket är en av de uppenbara nackdelarna 

med att ägna sig åt aktionsforskning. En likartad uppfattning finns hos Christofferssen 

& Johannessen (2015), forskaren ges tolkningsföreträde. Ytterligare en aspekt av 

aktionsforskning är att metoden i sig skulle kunna bidra till lägre kvalitet i rapporten, på 

grund av bland annat brist på akademisk erfarenhet (Dimenäs, 2007).  

 

Valet av respondenter sker genom närhet och relevans, vilka som finns till hands, alltså 

enligt bekvämlighetsprincipen, som fungerar utmärkt i ett lokalt förbättringsarbete som 

detta. I första hand är respondenterna själva gruppen av elever, årskurs tre till sex och i 

andra hand de lärare som har kontakt med den tänkta elevgruppen, tre till fyra 

fritidslärare vilka är mellan 25-60 år gamla, som utgör en primär källa.  

 

Elevgruppen agerar respondenter genom att vara föremål för observation. Dessutom kan 

de äldre eleverna, i större utsträckning, genomföra och dra nytta av bland annat 

dramaövningar. Den avdelning projektet kommer ske på är inte vad kan beskrivas som 

en tydligt strukturerad verksamhet, utan målet är att genom styrda aktiviteter förbättra 

och skapa en mer organiserad verksamhet med rutiner. Exempel på styrda aktiviteter 

kan vara allt från samling och mellanmål till dramaövningar och annan skapande 

verksamhet.  

 

Ett första steg i denna aktionsforskning var att intervjua ett urval av lärare i fritidshem 

för att göra en första nulägesanalys. Då intervju lämnar utrymme för större svarsbredd 

menar Denscombe (2016) att det är en nödvändighet att spela in samt transkribera för att 

få en bättre överblick. Samtalen spelades in efter muntligt godkännande och 

transkriberades för att uppnå en så detaljerad och korrekt bild som möjligt. Dessa 

intervjuer har tagits i beaktande inför planeringen av olika aktiviteter.  

 

Dokumentation har skett främst med hjälp av observation av de planerade aktiviteterna, 

strukturerad samt deltagande observation i aktionsforskning. Dessa observationer har 

varit direkta då det är de planerade aktiviteterna som har observerats. De reflekterande 

samtalen som hölls med eleverna efter varje aktivitet kan användas vidare i 

utvecklingsarbetet. Samtlig dokumentation är det vi som projektansvariga stod för, detta 

genom att anteckna nyckelord i samtal och genom detaljerade anteckningar av 

observationstillfällen, alltså de styrda aktiviteterna. 

 

5.2 Samtycke 
I examensarbetet har intervjuer såväl som observationer tillämpats. Av detta skäl har de 

forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet från Vetenskapsrådet (2017) följts. 

Informations- samt samtyckeskravet uppnåddes genom att skicka ut ett brev till 

vårdnadshavare där de fick information om utvecklingsarbetet, men även en uppmaning 

om att ta kontakt vid eventuella frågor. Dessutom framgick att det är frivilligt och upp 

till den enskilda eleven huruvida hen vill delta i aktiviteterna eller ej (se Bilaga 2).  
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I informationsbrevet till vårdnadshavarna tillkom också andra uppgifter, närmare 

bestämt att deras barn anonymiseras och deras deltagande i projektet inte kommer att 

föras vidare till obehöriga, utan stannar endast i utvecklingsarbetet. Genom detta 

uppnåddes både nyttjande- samt konfidentialitetskravet som kort innebär att de 

deltagande förblir anonyma samt att materialet som samlas in är endast i syfte för 

utvecklingsarbetet och inte för kommersiellt bruk eller andra forskningsprojekt.  

 

5.3 Förarbete  
Rasmusson & Erberth (2016) lyfter fram vikten av att börja på en introducerande nivå 

för att stärka känslan av att en vågar vara aktiv och deltagande utan att få skamkänslor. 

De skriver också att samtliga tillfällen är viktiga för processen och detta är något vi tar 

fasta på. Ingenting kommer att lämnas åt slumpen, utan om det skulle uppstå oväntade 

tillfällen med utrymme för något mer finns det passande övningar planerade för 

”spontana” extra övningar. En nackdel med att utföra detta utvecklingsarbete på en så 

begränsad tid är att grupprocessen kanske inte utvecklas längre än till den så kallade 

”smekmånadsfasen”. Både tidsutrymmet och syftet är begränsat och fokuserat på att 

påbörja denna resa tillsammans med gruppen. 

 
Under utvecklingsarbetets gång kommer det planeras ett antal större aktiviteter (vilket 

dramapass är), sammanlagt ungefär tio till antalet, alltså runt två i veckan under en 

period om fem veckor. Detta torde ge tillräcklig tid för att få syn på gruppens inre 

splittringar men också tillräcklig tid för att börja överbygga dessa eventuella 

splittringar. Dessutom krävs det för deltagarna lite tid att falla på plats och bli bekväm i 

gruppen i de, troligtvis, främmande och spännande övningarna. Den form av styrda 

aktiviteter vi i nuläget planerar att nyttja är framförallt dramaövningar, detta för att 

drama bland annat har som mål att stärka gruppens dynamik samt den enskilda 

individens självkänsla. 

 

Bortsett från de erfarenheter och den nulägesanalys som har gjorts planeras också en 

mängd olika dramaövningar med inspiration från Rasmusson & Erberths bok i ämnet 

drama, Undervisa i pedagogiskt drama (2016). Denna övergripande planering görs med 

ett grundantagande om att eleverna inte tidigare ägnat sig åt drama. Detta gör att 

grupperingar och olika personligheter lyser igenom, det blir på så sätt lätt att bilda en 

uppfattning om gruppens sammansättning och svårigheter.  

 

Under dessa pass observeras gruppen av dels den som ansvarar för aktiviteten men 

också den som ser på utifrån. I ett första läge antecknas vad som syns. En ytterligare 

kvalitet med drama är att det förefaller sig naturligt att tillsammans med elevgruppen 

reflektera över bland annat vad som var bra, vad var mindre bra och vad som har lärts. 

När ett pass avslutats är det dags för reflektion med efterföljande planering för nästa 

tillfälle och därefter handling. 
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Det kommer finnas vissa hållpunkter under dessa veckor som ska behandlas inom de 

styrda aktiviteterna, exempelvis kommunikation, koncentration och samarbete. 

Planeringen till de olika passen är inte helt fast utan det lämnas utrymme för reflektion, 

flexibilitet och förbättring till nästa gång.  

 

Grovskissen är följande; 

• Första veckan kommer användas till att försöka göra spridningen av 

elevgruppens erfarenhet av drama så osynlig som möjligt. Det utarbetas en 

struktur som börjar ”från början” med namnlekar som första moment, fokus 

ligger på att bli varma i kläderna och olika grundövningar. 

• Andra veckan ligger fokus på kommunikationsövningar och bemötande, de ska 

få möjlighet att till viss del inta olika roller. 

• Tredje veckan fortsätter kommunikation och koncentration läggs till. Denna 

vecka kommer fokusera mer på muntlig kommunikation och att vara en lyhörd 

och bra kompis. 

• Fjärde veckan kommer handla mycket om att våga pröva och trygghet, eleverna 

ska ges möjlighet att ha ordet och leda gruppen kortare stunder i olika övningar. 

Nu torde eleverna vara lite mer varma i kläderna. 

• Femte och sista veckan är det ena tillfället examinerande i VFU-kursen och båda 

kommer delta som ledare och det sista passet är något av en joker. 

Under veckorna fördelas arbetet på så vis att varannan gång sker observationerna som 

utomstående och varannan gång som deltagande, på detta sätt uppnås det växelvisa 

deltagande och utomstående perspektivet i observationerna. Valet att göra observationer 

utifrån två perspektiv är för att ge en så djup bild av grupprocessen och utvecklingen 

som möjligt. Det kommer också att ge oss båda möjlighet att anta olika roller i aktionen.  

 

Övningen Gnistan ska ta plats i samtliga dramapass, detta dels för att ha en fast punkt 

som en slags igenkänning och trygghet men också som en signal för att det är dags att 

lyssna och vara deltagande. Gnistan är en förhållandevis enkel övning som med fördel 

kan avanceras något och alterneras allt efter som tiden går, till en början skickas en 

enkel klapp i händerna till personen bredvid dig för att tillslut nå ett varv runt i 

ringsamlingen. Detta kan sedan göras fortare, moment kan läggas till och andra fokus 

kan uppstå. 

 

Ett annat moment som kommer användas i samtliga aktiviteter är någon slags reflektion 

eller utvärdering tillsammans med eleverna. Till en början kan det vara en god idé att 

utvärdera muntligt för att ytterligare förstärka känslan av att våga uttrycka sig. Det 

kommer också att utvärderas på andra sätt, så som two stars and a wish där eleverna får 

möjlighet att skriva ner två saker som varit bra med det aktuella passet och en sak som 

varit mindre bra eller en önskan om något som kanske saknats. Ytterligare alternativ för 



  
 

13 

utvärderingen är att eleverna får en stund att prata ihop sig med en kamrat för att sedan 

tillsammans berätta vad de kommit fram till. 

 

Utöver det förarbete som läggs ner på planeringen utarbetas ett observationsschema (se 

Bilaga 4) för att underlätta vid observationerna med utomståendeperspektiv. Material 

och rekvisita som krävs införskaffas, det finns trots detta en strävan om att planera 

aktiviteter som kräver ytterst lite eller ingen rekvisita alls då det inte är teater det 

kommer sysslas med utan drama. Drama kan särskiljas på så vis att det är en 

processorienterad metod snarare än en resultatfokuserad, vilket teater med en 

slutprodukt i form av en föreställning ofta är. 

 

Drama är också mer av ett relationsarbete för att göra en grupp mer sammansvetsad och 

öppna upp kommunikationen i gruppen. Alltså är drama en metod för att arbeta med 

”mjuka värden”, givetvis kan en anpassa det mer till en skolinitierad aktivitet med 

exempelvis svenska och gestaltning av olika texter. 

 

5.4 Genomförande av aktion  
Till skillnad från förarbete handlar detta avsnitt om hur det verkligen gick till när 

aktionen genomfördes. Det är av relevans då det poängterar att trots en grundlig 

planering av ett projekt kommer det uppstå förändringar under arbetets gång. Dessa 

förändringar visade sig till viss del omöjliga att korrigera då det var yttre 

omständigheter som dikterade villkoren, särskilt aktionens plan som reviderades och 

genomfördes med modifiering, bland annat med ett byte av tilltänkt lokal. 

 

Första veckan var det påsklov (se Tabell 1), få elever visade sig vara på plats och en 

oförutsedd renovering inleddes. Istället lades den tid som var avsedd för våra aktiviteter 

på att tillsammans med delar av personalen skapa och implementera ett schema (se 

Bilaga 3). Målet med schemat var att synliggöra verksamheten och lärandeinnehållet för 

dels elever och vårdnadshavare, men också som en tydlig påminnare till samtliga som 

befinner sig i verksamheten. Då planeringstiden är knapp och förlagd till en timme på 

måndagar var det också hjälpsamt för personalen att ha detta schema för att tydligt 

kunna se vem som håller i vilken aktivitet och när.  

 

Andra veckan har nu övergått till ”startskottet” och den första styrda aktiviteten i 

aktionen genomfördes på tisdagen med tre olika övningar och detta dramapass pågick i 

ungefär 45 minuter. Det andra tillfället med styrda aktiviteter, också ett dramapass, 

skedde på torsdagen, övningen gnistan är en ständig återkommande övning i samtliga 

pass och det tillkom två nya övningar, detta tillfälle var ungefär lika långt. Båda veckans 

pass avslutas med muntliga reflektioner. 

 

Tredje veckan låg fokus på kommunikation och passet på tisdagen innehöll den 

återkommande övningen som startade varje styrd aktivitet. Därefter fick eleverna öva 

under strukturerade former på kommunikation och bemötande. På torsdagen inledes 

passet som vanligt med samma återkommande övning och fortgick sedan med en 
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kommunikationsövning där eleverna gavs möjlighet att träna på beskrivande uttryck. 

Liksom föregående vecka avslutades aktiviteterna med reflektion, vid första tillfället 

diskussion i par med efterföljande samtal i helgrupp och vid det andra tillfället användes 

utvärderings- och reflektionsmetoden two stars and a wish, båda passen pågick i cirka 

40 minuter vardera.  

 

Fjärde veckan handlade mycket om att våga, synas, testa och pröva samt en del om 

kontaktövningar och kroppsspråk. Tisdagens pass började med inledningsövningen och 

följdes av en kontaktövning där eleverna fick till sig att det är viktigt att fråga innan en 

rör en annan person. Efter denna övning gavs eleverna tillfälle att ha ordet en stund och 

leda gruppen, detta pass pågick i ca 50 minuter. Torsdagens pass innehöll gnistan, en 

övning med fokus på kroppsspråk och tyst kommunikation samt ännu en statyövning 

där kroppskontakt var mer centralt än vid föregående statyövning. Även denna vecka 

avslutas passen med reflektion, denna gång muntlig.  

 

Femte och sista veckan gick bort något då det ena tillfället var examinerande i VFU-

kursen och båda deltog som ledare samt att det sista passet förlades utomhus. Under 

tisdagens pass fanns två återkommande övningar, gnistan och beskriv/gissa föremålet 

och detta pass avslutades med en självförtroendestärkande övning följt av two stars and 

a wish. Den sista aktiviteten var av mer fysiskt krävande karaktär och det stod brännboll 

på schemat, med valfritt slagträ och/eller valfri boll, utan möjlighet att bränna ute 

någon. 

 

Nedan följer en sammanställning av de utförda styrda aktiviteterna för att ge en mer 

tydlig repetition av de dramapass som utfördes under utvecklingsarbetets gång.  

 

Tabell 1. En sammanställning av aktionens styrda aktiviteter  

TISDAG TORSDAG 

V.1 Påsklov Påsklov 

V.2 Gnistan 

Namnlek 

Staty 

Gnistan 

Ballongleken 

Namnlek 

V.3 Gnistan 

Ja/nej-sägare 

Gnistan 

Beskriv/gissa föremålet 

V.4 Gnistan 

Klappmassage 

Trollstaven 

Gnistan 

Start/stopp 

Staty 

V.5 Gnistan 

Beskriv/gissa föremålet 

Viktiga lådan 

Gnistan 

Brännbollsturnering 
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5.5 Dokumentation 
Vi har använt oss av transkribering, analys, checklista för 

observation/observationsschema som hjälplinjer samt medel för bearbetning av data. 

Genom att läsa igenom vårt insamlade material flera gånger söktes efter likheter i svar 

samt i antecknade observationer och därefter görs en kategorisering. En hypotetisk 

kategorisering kan vara exempelvis relationer och inkludering. Observation analyseras 

och struktureras med ett observationsschema vilket Denscombe (2016) beskriver som 

en komplicerad process där ett urval måste ske objektivt och vara av relevans, 

förutfattade meningar och värderingar ska hållas utanför arbetet.  

 

Rönnerman (2012) menar att en medveten observation ger upphov till fördjupad 

reflektion samt synliggör skeenden i verksamheten. Ett observationsschema hjälper 

också till att skärma av sig från händelser som inte är relevanta för studien och ett urval 

sker automatiskt, samtidigt som det finns en risk att relevanta händelser missas. Det kan 

också uppstå oförutsedda scenarion som observationsschemat inte lämnar utrymme för 

att dokumentera.  

 

Aktionen dokumenteras som tidigare nämnts med hjälp av ett utarbetat 

observationsschema, intern muntlig reflektion samt personliga anteckningar. Det nya 

fritidsschemat kan ses som en form av dokumentation, vilken använts sparsamt som 

dokumentation i aktionen. De lappar eleverna skriver i reflektionen two stars and a wish 

fungerar som en slags utvärdering av aktiviteterna men också gällande ledarskapet i de 

samma. Dokumentation av muntliga reflektioner som utförs görs i stunden i samband 

med observationsschemats ifyllnad.  
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6 Resultat 
Under de fem veckorna fanns det framförallt en grupp om sju elever som var 

återkommande. Om något dramapass missades för denna grupp berodde det på yttre 

omständigheter, exempelvis tidig hämtning eller sjukfrånvaro. Förutom dessa fanns 

ytterligare en grupp om cirka fem elever som var återkommande vid enstaka tillfällen 

och där till ett fåtal andra elever som testade på och sedan inte återkom. 

 

En sammanställning av de olika tillfällenas observationsscheman pekar mot ett öppnare 

klimat i form av en ökning av öppet kroppsspråk, ökat självförtroende – fler vågade 

mer, samt en mer inkluderande attityd, eleverna emellan. För att tydligare redovisa 

resultatet i en relationsskapande kontext har vi valt att samla observationsschemats 

kategorier i tre övergripande formuleringar;  

 

-öppet kroppsspråk 

-inkluderande uppträdande  

-självsäker/modig 

 

6.1 Öppet kroppsspråk 
Vid de första dramapassen fanns en tendens bland gruppens deltagare, trots frivilligt 

deltagande, att visa ovilja att vara aktiva. Detta kunde ses genom att eleverna ibland la 

armarna i kors eller tittade mycket på klockan när de olika övningarna skulle utföras. 

Somliga elever pratade också vid de första tillfällena med varandra då de förväntades 

lyssna och deras uppmärksamhet var splittrad. Det fanns också ett fåtal elever som 

utryckte sitt missnöje under aktiviteternas gång genom att högt deklarera att övningarna 

var tråkiga, suckade ljudligt, frågade vad klockan var samt hurrade när passet var över. 

Trots detta tydliga missnöje valde somliga av dessa elever att återkomma vid flera 

tillfällen. Samtidigt visade de intresse på så sätt att de stannade kvar till passets slut och 

deltog i de avslutande reflektionerna.  

 

En kommentar som återfinns vid åtskilliga tillfällen och ibland flera gånger under 

samma tillfälle var att samtliga elever skrattade glatt tillsammans. De skrattade ibland åt 

övningarnas innehåll, med någon som skojat om något men också för att övningarna 

visade sig vara roliga att utföra. En annan observation i denna kategori var att vissa av 

eleverna hade ett avslappnat kroppsspråk. Bland annat visade detta sig genom 

ögonkontakt, händerna längs sidorna och inte i kors, log mycket och agerade intresserat, 

både mot vuxna och elever.  

 

Mot slutet av aktionen var elevernas kroppsspråk mer och mer öppet, de ställde eller 

satte sig nära ledaren under ringsamling som, vad vi uppfattade, ett sätt att visa intresse. 

I ringsamlingen spelade också mindre och mindre roll vem en hamnade bredvid, det 

behövde inte nödvändigtvis vara en kompis att hålla armkrok med, utan det kunde vara 

vem som helst av deltagarna. Det syntes att det fanns en gemenskap i elevgruppen under 

dramaövningarnas gång. 
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6.2 Självsäker/ Modig 
När eleverna blivit mer bekanta med dramaövningarna blev de också mer självsäkra och 

modiga, detta har gjort att de vågade testa även om det fanns risk att det inte blev som 

det var tänkt. De vågade också uttrycka sina känslor, både positiva och negativa, inför 

och efter olika övningar, även om det också innebar en utsatt situation. De flesta elever 

blev snabbt vana vid och trygga i dramaövningarna och de flesta som deltog visade 

entusiasm och nyfikenhet för vad som skulle komma näst.  

 

Somliga elever kunde gärna titta på vad de andra gjorde men deltog inte i dramapassen. 

Det fanns också elever som ibland behövde sitta vid sidan om och se på innan de 

vågade testa själva. En milstolpe i aktionen var när några av de elever som tidigare inte 

visat intresse för våra aktiviteter, eller för den delen övriga elevers egna lek, kom mot 

slutet av aktionen att även de testa på drama, vid ett eller flera tillfällen. Somliga anslöt 

sig efter att dramapasset pågått en stund för att stanna kvar till slutet medan andra deltog 

endast en liten stund mot slutet av aktionen. 

 

De elever som från början valt att vara åskådare för att sedan övergå till att vara 

deltagare uppmuntrades att våga ännu mer. Detta genom bland annat en del av en 

dramaövning vilken gick ut på att beskriva ett föremål för de andra eleverna, 

uppmanades en av ovan nämnda att beskriva ett föremål. Situationen kunde bli 

obekväm, men eftersom eleven vågade delta fångades ”modet” upp av oss ledare. Detta 

såg till en början ut att inte varit ett väl genomtänkt val av tillfälle för uppgiften då 

denne inte riktigt vågade prata inför andra. Med lite vuxet stöd, genom att vända på 

övningen så att frågor istället ställdes till beskrivaren, kunde också denne elev få känna 

ett lyckande, hen gav inte upp trots att det var jobbigt.   

 

6.3 Inkluderande uppträdande  
Gällande inkluderande uppträdande visade eleverna tidigt att de ville välkomna övriga 

gruppdeltagare, de gjorde plats i ringen och utan protester samarbetade de med sina 

tilldelade kamrater vid grupp- eller parövningar. Allt eftersom tiden fortgick började 

eleverna också muntligt uppmuntra sina kamrater och bjuda in till deltagande. Någon 

sprang iväg för att hämta en annan som hen visste ville vara med, men som kanske hade 

missat att det var dags att börja. En annan elev såg under övningarna till att det skulle 

vara rättvist genom att be övriga i gruppen att uppmärksamma de som ännu inte haft 

ordet eller fått motta gnistan. Det fanns också de elever som uppmuntrade de andra 

genom att heja på och bjuda in med ett löfte om att de är roligt. 

 

Det inkluderande uppträdandet visade sig också genom att eleverna själva delade in sig i 

nya gruppkonstellationer under övningarna. Denna gruppindelning skedde dessutom 

över gränsen gällande årskurs och fritidsintresse. På flera sätt tog eleverna tillvara på 

varandras likheter och olikheter, de valde ofta personer som de vanligtvis inte umgicks 

med i fritidshemmet. Detta märktes tydligt exempelvis under en av övningarna en bit in 

i aktionen då eleverna gavs ansvaret att fördela ”ledarskapet”. Utan större problem 
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kunde de se till att alla i gruppen fick chans att leda de övriga deltagarna, även till dem 

som inte ingick i den ordinarie kamratkretsen. 

 

6.4 Övriga observationer 

När aktionen var halvvägs började några av eleverna som deltog fortsätta sitt umgänge 

också efter aktiviteten. De gick ut för att påbörja något annat tillsammans, exempelvis 

byggande, pysslande eller någon lek utomhus. Dessa elever visade också i 

fritidshemmets övriga verksamhet att de funnit varandra, de la armen om varandras 

axlar och bestämde att de skulle leka tillsammans efter fritids. Enligt personalens 

utsagor verkar detta inte ha skett tidigare avseende dessa elever. 

 

Den utomstående observatören sammanfattade i observationsschemats anteckningar vad 

som sades under de avslutande reflektionerna med eleverna vid varje aktivitet. Det som 

framkom i dessa var att det fanns en önskan i den deltagande elevgruppen att aktiviteter 

som de genomförda skulle äga rum oftare. I stort sett samtliga elever antydde att de övat 

på att samarbeta genom dramaövningarna, att de lärde sig saker tillsammans men 

framförallt framkom det att aktiviteterna var roliga. Eleverna skrattade mycket 

tillsammans under dramapassen och att skratta ihop verkade ha en förlösande effekt i 

gruppen, det skapade en slags gemenskap som höll i sig genom övningarna. 
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7 Analys  
Då aktionen varit ytterst lokal kan inga generella slutsatser dras. Resultatet av de styrda 

aktiviteternas observationer pekar mot att de elever som kontinuerligt deltagit och varit 

aktiva i dramapassen eventuellt har skapat nya relationer samt agerat mer inkluderande 

än tidigare. Samtidigt förklarar Dimenäs (2007) att kritik har riktats mot 

aktionsforskning eftersom resultatets validitet inte kan säkras vid studier av denna 

storlek. Gällande syftet med detta utvecklingsarbete, hur vida denna aktion faktiskt har 

påverkat elevernas relationsskapande går därför inte att dra några faktiska slutsatser 

kring. Dock kan det ändå ses som en indikator för att de styrda aktiviteterna haft en 

inverkan för den deltagande elevgruppens relationer.  

 
För att knyta an till den tidigare forskningen syns den pedagogiska intentionen som 

bland andra Dahl (2011) beskrivit, aktiviteterna har haft en funktion med ett relationellt 

lärande som mål. Den har fokuserat på de elever som vanligtvis befunnit sig i 

marginalen och har eventuellt gett som Johansson (2011) beskrivit, sin plats i en 

gemenskap och därmed en mer meningsfull fritid. Det var främst dessa elever som 

visade intresse och glädje över att det fanns aktiviteter initierade av vuxna, vilka var 

frivilliga att delta i.   

 

Det framkom redan innan aktionens början, genom intervjuerna för nulägesanalysen, att 

det hittills inte funnits speciellt många styrda aktiviteter och fanns det vuxeninitierade 

aktiviteter handlade det mest om en idrottslek i gympasalen vilka inte gav utrymme till 

annat än att bränna överskottsenergi. Detta kan ses i relation till det Andishmand (2017) 

beskriver i vår tidigare forskning, en verksamhet kan i allmänhet inte direkt stärkas när 

planeringen och tiden för denna är otillräcklig. Det finns således en risk för att ett 

fritidshem utan planerad verksamhet börjar vackla och kvaliteten blir lidande. Det kan 

framhållas att de uppträdanden som observerats hos eleverna inte hade uppstått om det 

inte erbjudits styrda aktiviteter, vilka dessutom varit planerade för att uppmuntra 

inkludering. 

 

I motsats till Gädenfors (2009) tankar om den fria leken och dess betydelse för elevers 

relationsskapande, har vi sett att vuxeninitierade aktiviteter har skapat ett intresse hos de 

elever som vanligtvis inte har ingått i de starka grupperingar som finns i fritidshemmet. 

I de styrda aktiviteterna har eleverna också utnyttjat tillfället att skapa starkare 

kompisrelationer med elever som inte är klasskamrater under skoltiden, till skillnad från 

den fria lekens relationer. I den fria leken verkar det som att eleverna av olika 

anledningar inte erbjuder varandra tillräcklig utmaning, detta kan möjligtvis bero på att 

elevernas intressen och kunskaper skiljer sig åt. Det kan också bero på att elever ägnar 

sig åt lekar de alltid leker eller att de sällan bjuder in andra eller nya kamrater att vara 

med.  

 

Då det hämtades stöd och till viss del inspiration från Rasmusson & Erberths bok 

Undervisa i pedagogiskt drama (2016) kom också aktiviteterna att börja på en 

grundläggande nivå, vilket de menar är av yttersta vikt att göra om gruppen är ny inför 
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dessa förhållanden. Alltså leder det till en naturlig progression i både övningarnas 

karaktär men också i elevgruppens process. Det har visat sig främst för de elever som 

deltog under aktionens gång, då de följt processen var de av detta skäl därför mer 

följsamma när nya övningar introducerades. Drama som arbetsmetod har också visat sig 

under aktionens gång vara passande för de elever som befinner sig i marginalen, detta 

antagande baseras på de gjorda observationerna. 

 

Möjligtvis visar resultatet på att de styrda aktiviteternas effekt varit att eleverna stärker 

sina relationer, gruppklimatet och inkluderingen. Således kan det vara så att vår starka 

tro på styrda aktiviteter som medel för att arbeta med inkludering i verksamheten är 

riktig. Frågan är om det är den styrda verksamheten i sig som bidrar till inkludering 

eller om det är den arbetsmetod vi valt, dramaövningar. Eventuellt beror det också på 

oss som kommer utifrån som två, mer eller mindre, nya personer med en plan. Kanske 

beror intresset inte på vilka aktiviteter som erbjuds utan att det erbjuds av vuxna och att 

eleverna finner en trygghet i det, att någon vuxen leder dem med en varsam hand. 
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8 Diskussion 
Drama som metod har som nämnts tidigare i denna rapport stor potential och kan nyttjas 

i såväl elevgrupper som i personalgruppen. Givetvis var inte allt guld och gröna skogar 

utan det uppkom tillfällen då det inte riktigt blev som det var tänkt, exempelvis 

situationer som kunde legat till grund för konflikt, trots att vi var två vuxna på plats. Om 

mer erfarenhet av att undervisa i pedagogiskt drama funnits skulle troligtvis utfallet i 

resultatet blivit annorlunda. Det hade kanske blivit ett större, mer strukturerat projekt 

med ett bredare innehåll. 

 

För den tänkta målgruppen fungerade vårt val av metod och tillvägagångssätt väl, alltså 

fångades de elever som inte har en självklar gemenskap i fritidshemmet. Det kan finnas 

potential i styrda aktiviteter som ett medel för relationsstärkande arbete, eventuellt kan 

exempelvis drama förändra vardagen för somliga elever och kanske främst kan det 

förändra tillvaron för de elever som befinner sig i marginalen. Dramaövningar bjuder in 

samtliga elever utan krav på prestation eller tidigare erfarenhet och ger utrymme för 

såväl individ som grupp.  

 

Hade vi däremot valt att inte använda oss av dramapedagogik och exempelvis valt 

utomhuspedagogik istället hade en annan grupp elever fångats upp. Vi tror att de elever 

som fångades upp i dramaövningar inte hade fångats upp om vi hade valt 

utomhuspedagogik som tillvägagångssätt. Det hade helt enkelt tilltalat en annan grupp 

elever, exempelvis den grupp vars fritidsintressen involverar fysiskt aktiv 

utomhusvistelse. Dock kan en ana att en majoritet av de elever som är ute mycket och 

rör på sig redan har etablerade relationer. Hade vi istället valt digitala verktyg som 

styrda aktiviteter hade det eventuellt också tilltalat en annan grupp, eller kanske bara 

fler.  

 

Det tolkningsföreträde Christofferssen & Johannessen (2015) lyfter kommer till ytan i 

metodavsnittet, detta kan till viss grad motverkas av vad som kan benämnas som en 

”kritisk kollega”. Denna kollega kan bidra till att en får möjlighet att gå ur sitt 

deltagande och byta perspektiv i aktionen eller om inte annat agera källa till kritisk 

feedback. Det har därför varit en styrka att ha ytterligare en person att planera aktiviteter 

med, reflektera tillsammans med och på så sätt också få synliggöra och analysera 

skeenden på ett sätt som annars inte hade kunnat ske. Ur vår synvinkel, har det funnits 

enbart fördelar med att genomföra aktionsforskningen gemensamt på samma VFU-

placering. Eftersom vi växlade mellan deltagande- och utomstående perspektiv i våra 

observationer har en av oss alltid kunnat ha fokus på vad som sker i aktionen medan den 

andra har lett dramapass fullt närvarande med eleverna.  

 

 

Svårigheter vi fann under arbetets gång var att observationsschema ibland kunde vara 

svårt att hinna med. Dels berodde det på att elevgruppen var större vid något tillfälle 

vilket bidrog till att uppmärksamheten från observatören blev splittrad och dels berodde 

det troligtvis på att vi använde oss av ett alltför detaljerat observationsschema med för 
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många kategorier som till en början var svåra att navigera sig i. Ytterligare en 

försvårande faktor gällande observationsschemat är att vi innan projektet saknade 

erfarenhet av strukturerad observation. Vi blev dock mer erfarna allteftersom tiden 

fortgick vilket gjorde det lättare att navigera sig i observationsschemat. Dessutom 

förbättrades förutsättningarna för en mer koncentrerad uppmärksamhet då det krävdes 

allt mindre tid att hitta rätt bland kategorierna.  

 

Vårt strukturerade synsätt kan eventuellt ha haft en inspirerande verkan på arbetslaget i 

verksamheten, för att i framtiden att fortsätta dels med schemat som implementerats och 

dels genom att planera verksamheten, då personalen visade en vilja att börja skriva 

lokala pedagogiska planeringar. Tilläggas kan att arbetslaget sällan tidigare skrivit 

utförlig planering för verksamheten. Kanske kan våra styrda aktiviteter i fortsättningen 

tillämpas också med personalens egna förutsättningar och erfarenheter. 

 

I kontrast till informationssamhället och en allt mer individualiserad digital verklighet 

tror vi att relationer kan stärkas genom estetiska lärprocesser i form av bland annat eller 

framförallt drama. Det vi tar med oss från denna aktionsforskning är främst erfarenheten 

att driva ett förbättringsarbete i en fritidsverksamhet. Därtill har vi fått tillfälle att 

fördjupa vår kunskap om dramapedagogik och dess användningsmöjligheter. Vidare 

anser vi efter avslutad aktion att fler borde ta tillfället i akt om chansen ges att driva ett 

utvecklingsarbete. 

 

Inledningsvis nämndes Skolinspektionens rapport gällande kvalitet i fritidshemmet 

(Skolinspektionen, 2010:3) vilken tyder på att en ökad mängd styrda aktiviteter krävs 

för att uppnå kvalitet och en för eleverna meningsfull tid i fritidshemmet. Efter avslutad 

aktion står också vår starka tro på styrda aktiviteters potential i fritidshemmet kvar. 

Förhoppningen är att fler forskningar inom området kan komma att stryka det vi kom 

fram till. En fördjupning inom ämnet styrda aktiviteter vore önskvärd samt eventuellt 

nödvändig för att vidare kunna bibehålla fritidshemmets kvaliteter. Den fria leken har 

visat sig vara mer beforskad än dess ”motpol”, därför vore det intressant att ytterligare 

forska i styrda aktiviteters påverkan i elevers utveckling, relationer samt hur detta syns i 

skolans övriga verksamhet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till nulägesanalys 

 

1. Vad anser ni att styrda aktiviteter är?  

2. Har ni styrda aktiviteter? Berätta lite om hur de ser ut?  

3. Kan du/ni berätta hur det ser ut under den fria leken respektive under aktiviteter, med tanke 

på inkludering? (Hur gör ni för att fånga upp samtliga?) 

4. Ser du att det finns för- och nackdelar med fri lek respektive styrda aktiviteter, gällande 

inkludering? 

5. Skulle du/ni kunna beskriva hur elevernas relationer ser ut (i fri lek/styrda aktiviteter)?  

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 
 

 

Hej alla vårdnadshavare på xxx!  

Vi heter Ida Eskolin och Alexandra Sorik och läser sista terminen grundlärarprogrammet med 

inriktning fritidshem på Linneuniversitetet i Växjö. Många av er känner igen Ida sedan i 

höstas då hon gjorde sin föregående VFU. Under vårterminen skriver vi vårt examensarbete 

och detta gör vi i form av ett utvecklingsinriktat arbete här, under vår sista VFU under v. 13-

17. Arbetet riktar sig till elever på xxx och innebär att vi kommer erbjuda olika slags 

aktiviteter, främst av dramakaraktär,  för att stärka gruppens sammanhållning och gemenskap.  

Vi kommer följa de forskningsetiska principerna, vilket bland annat innebär att skola, 

elevgrupp och individer anonymiseras, såväl elever som lärare. Den data som insamlas 

kommer efter sammanställning/omskrivning att raderas och enbart användas i vårt enskilda 

arbete. Aktiviteterna kommer att vara frivilliga. 

Har du/ni vårdnadshavare några frågor kontakta oss gärna.  

Allt gott, 

Ida Eskolin och Alexandra Sorik. 

Ni når oss antingen på plats under v. 13-17 eller på ie222cb@student.lnu.se eller 

as224cn@student.lnu.se 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga 3 
 

                                

                    

 

  



  
 

IV 

Bilaga 4 

Inkludering   Elevernas 
känslouttryck 
(positiva) 

 Kommentarer 

Är med i gruppen 
-väljer att vara 
med 

 Glatt 
ansiktsuttryck* 
Beskriv gärna med 
fler detaljer nedan 

  

Pratar med de 
andra barnen och 
hörs, ”syns” för de 
vuxna 

 Öppen 
(kroppsspråk) 
 

  

Lyssnar på och ger 
återkoppling till 
andras idéer 

 Ger inte upp, testar 
igen  

  

Använder 
inkluderande 
uttryck (kom, vill 
du vara med? Hur 
känner du 
dig?etc.) 

 Uppmuntrar andra 
att vara med, 
genom gester och 
kroppsspråk 

  

Hjälper de som 
har svårt att vara 
med eller som inte 
förstår 

 Berättar hur de 
känner inför/under 
aktiviteten 

  

Inbjudan från 
gruppen 
Medlemmarna i 
gruppen bjuder 
aktivt in de barn 
som står utanför 
eller verkar 
tveksamma 

  Självsäker 
(tar initiativ och 
vågar testa) 
 

  

Deltar i samtal 
Som leds av de 
vuxna samt elevers 
egna samtal under 
aktiviteten 

 Engagerad 
(ställer frågor, vill 
vara med) Agerar 
på ett sätt som 
visar aktivt 
deltagande  

  

Deltar i gruppens 
besluttaganden 

    

Helhetsbedömning, laganda, 
gemenskap och samarbete 

1……2……3……4……5...…6
……7..….8.…..9.…..10 

 


