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ABSTRAKT 

Utvecklingsarbetet har i syfte att eleverna ska träna på att samarbeta för att stärka 

kamratskap på fritidshemmet. På det fritidshemmet där utvecklingsarbetet genomfördes 

på vänder sig till årskurs 2. Utgångspunkten för arbetet var att eleverna skulle träna på att 

samarbeta med varandra och genom detta få bättre kamratskap. Utvecklingsarbetet ska 

vara en pilot för ett arbete som kan bli ett kvalitetsarbete som kan fortgå på ett fritidshem. 

Under sex veckor genomfördes övningar som var planerade och under övningarna 

dokumenterades det genom observation och processdagbok. I arbetet ingick även 

barnsamtal i efterarbetet. Övningarna som genomfördes planerades av mig med samråd 

av lärarna på fritidshemmet. I nulägesanalysen framgick det att det hade varit mycket 

missförstånd mellan eleverna på fritidshemmet och därför skulle det behövas vara ett 

arbete kring eleverna om samarbete och kamratskap. I reflektionen visar hur 

utvecklingsarbetet föll ut. 

 

Nyckelord: Fritidshem, samarbete, kamratskap, pilot, kvalitetsarbete        
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1.1 Inledning 

Efter tre år på tre olika Vi-skolor har jag upptäckt att arbetet varierar på fritidshemmen. 

Vissa fritidshem erbjuder alltid planerade aktiviteter medan andra gör det motsatta. 

Vid för mycket aktiviteter kan eleverna sakna fri lek och om det inte är planerade 

aktiviteter finns det risk för att det uppstår konflikter. I dessa fall behövs det planerade 

aktiviteter. Bakgrunden till att jag vill arbeta med barns relationer beror på ett 

hårdnande klimat där det ibland kan vara svårt för eleverna att hantera sina relationer. 

Många konflikter och bråk handlar oftast om missuppfattningar. Fritidshemmet ska 

utveckla goda kamratrelationer där eleverna känner trygghet och en tillhörighet i 

gruppen (Skolverket, 2018). Under min VFU i fritidshemmet har jag saknat ett 

medvetet arbete som är riktat mot kamratrelationer, möjligtvis finns det i skolan när 

alla skolklasser har en tillsammansdag och arbetar specifikt med samarbetsövningar. 

Vi-skolor är skolor där jag utfört mina praktiker och VFU är själva praktiken.   

I mitt utvecklingsarbete vill jag sträva mot att sammanhållningen i elevgruppen blir 

bättre och att det blir mindre konflikter mellan barnen som bygger på 

missuppfattningar. För att möjliggöra det kommer jag att använda mig av samarbets- 

och värdegrundsövningar. De övningar som jag kommer att använda är varierande och 

blandas med värdegrund och samarbete. Som ett exempel kommer eleverna att få 

inslag att ge varandra komplimanger och samarbeta genom att bygga ett torn av 

kaplastavar. Min utvecklingsidé bygger på att jag vill skapa övningar som fungerar så 

att barns relationer stärks. Härigenom kan jag skaffa mig kunskap som lärare i mitt 

framtida yrkesliv. Idén bakom övningarna är att eleverna ska träna på att både 

respektera varandra som individer och att de kanske hittar andra kamrater som de inte 

hade hittat annars.  

Under planeringen av mitt utvecklingsarbete utgår jag från ett problemområde som 

identifierats i verksamheten. Problemområdet som jag har upptäckt handlar om att 

eleverna missförstår varandra vilket kan leda till en konflikt där eleven agerar innan 

de tänker. I Lgr 11 framgår att eleverna kan lära sig genom lek (Skolverket, 2018). 

Skolverket (2018) skriver att eleverna ska kunna arbeta självständigt men också kunna 

arbeta tillsammans med andra. Undervisningen ska behandla ord och begrepp som 

uttrycker känslor. Med ord som handlar om känslor ska eleverna påverka sig själv och 

andra (a.a.). Dessa punkter i kap 4 ska vara en grund för planeringen och 

genomförande av aktiviteterna. Det är viktigt att kunna arbeta med alla i sin skolklass 

och de som går på fritidshemmet. Detta är något som eleverna kommer att få göra 

under hela sin skoltid, därför är det viktigt att träna samarbete. I läroplanen behandlas 

värdegrunden och det framgår att eleverna ska kunna förstå andras situation och kunna 

handla på bästa sätt (a.a.). Detta blir ytterligare en del i mitt utvecklingsarbete. 

1.2 Bakgrund    

Fjällhed och Jensen (2013) hänvisar till en undersökning av Barnombudsmannen, en 

tydlig tendens är att elever i yngre åldrar är mer oroade än äldre elever. Från ett 

perspektiv är flickor i större utsträckning mer oroade än pojkar. Utifrån 
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undersökningen var 50% av flickorna rädda att de ska bli mobbade och 40% av 

pojkarna i åldern 7 - 9. För elever 10 år och äldre så halverades den siffran.  

Undersökningen visar också att i de yngre åldrarna så går barnen till sina föräldrar 

helst mamman om de rädda. När barnen blir äldre går de oftast till en kamrat. När 

barnet är litet umgås det mest med sina föräldrar. Ju äldre barnet blir desto mer umgås 

de med sina kamrater och skapar ett eget socialt nätverk med kamrater. Barnen pratar 

inte bara med sina kamrater utan påverkas även av dem, som till exempel intressen, 

stil och vad som är populärt för tillfället. Barnen utvecklar också sin personlighet och 

liv när de umgås med sina kompisar (a.a.).  

Under min tid på VI-skolan berättade fritidspedagogerna att det finns en grupp som 

arbetar med värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete på skolan. Denna grupp 

arbetar med värdegrund och likabehandlingsarbete med aktiviteter som ska 

genomföras på varje fritidshem. Exempelvis att fritidshemmen ska ansvara för en 

aktivitet där eleverna i grupp ska hitta bokstäver på skolgården som bildar ett ord, för 

att träna på att samarbeta. 

Fjällhed och Jensen (2013) skriver, att barns personlighet och liv påverkas av deras 

kamrater och kan vara avgörande för hur deras skolgång kommer att bli. Därför är det 

viktigt att arbeta med barns relationer redan när barnen är små. 

Enligt Olivestam och Thorsén (2008) skapas det ibland situationer på fritidshemmet 

där eleven har en egen vilja, vilket kan leda till konflikt med andra elever med att de 

inte är med i alla aktiviteter. Därför bör fritidshemspersonalen känna till elevernas 

bakgrund för att förebygga ett klimat som bygger på missförstånd.  

Fjällhed och Jensen (2013) menar att elever har olika livsvillkor och 

levnadsförhållande. Livsvillkor och levnadsförhållanden kan bero på socioekonomisk 

bakgrund och religion som kan ha betydelse för hur eleverna hanterar sina relationer 

(a.a.). Därför kan arbetet med elevers relationer vara ett känsligt område. För vissa 

elever är det enklare att hantera sina relationer och svårare för en del. Skolan och 

personalen bör vara noga med vad som är värdegrund och vad den kan betyda för 

elevernas rättigheter. Eleverna har vissa värden i skolan men de tar också med sig 

värden som kommer från hemmet. I uppdraget ingår också ett samarbete med hemmen 

så skolans normer och regler blir kända för föräldrar och elever. Skolverket (2018) 

skriver att lärarna ska diskutera vad värdegrunden handlar om med eleverna.  

Det fritidshemmet där jag har genomfört min VFU har jag upplevt att relationerna 

mellan fritidshemspersonalen och eleverna är goda. Något som jag saknat är att 

fritidshemspersonalen inte alltid utgår från elevernas intressen. Under den största 

delen av fritidshemsverksamheten leker eleverna på egen hand eller hittar på något att 

göra exempelvis målar och skapar. När det inte förekom mer planerade aktiviteter blir 

eleverna oense om vem som får vara vad och i vilka rum de ska vara i. Därför anser 

jag att verksamheten skulle använda sig av en modell som utmanar eleverna att 

samarbeta mer.  
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Som tidigare nämnts har fritidshemmets klimat blivit hårdare och eleverna blir oense 

med varandra. Det handlar oftast om fula verbala ord men i vissa fall kan de ändras till 

fysiskt bråk. En stor del av lärarnas tid går till att sitta och prata med enskilda elever 

om varför eleverna har blivit oense med varandra och försöka lösa dem. När jag 

berättade om mitt utvecklingsarbete ställde sig personalen positiva till att det skulle 

handla om elevernas relationer och samarbete. När jag planerar övningarna och 

aktiviteterna ska jag försöka utgå från elevernas intresse så att eleverna vill vara med 

på aktiviteterna. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
Följande del av texten presenterar tidigare forskning om arbete med barns relationer 

utifrån teman: Barns relationer, Närhet och förtroende, Fritidshemslärarnas regler 

kring arbetet barns relationer och värdepedagogik.  

2.1 Barns relationer 

Ihrskog (2006) skriver i sin avhandling om “skolan som en social och kulturell 

mötesplats för relationsskapande.” Barnen söker kontakt med varandra på rasterna 

genom olika aktiviteter, vilket gör att barnen skapar sociala relationer med varandra. 

Ihrskog framhåller att skolan är en arena för att skapa sociala relationer och en egen 

uppfostran för barnen. Därför betyder både skoltiden och fritidens arenor mycket för 

eleverna och är en viktig faktor i deras liv (a.a.).  

Ihrskog (2006) framhåller även att identitet, relationer och social kompetens är tre 

komponenter vilka är betydelsefulla i barns utveckling av social kompetens. Genom 

social kognition som är förmågan att förstå socialt beteende utvecklas förmågan att 

begripa hur en annan individ känner och tänker, samt att kunna ta någon annans 

perspektiv. 

Barnets sociala kompetens är betydelsefull för att behärska nya relationer med andra 

barn men också för att klara av att bevara en relation (Ihrskog, 2006). Genom att lyckas 

med att skapa kamratrelationer får barnet en starkare självbild och därmed en ständig 

träning i sociala strategier av kamratrelationer. 

I Dahls (2014) avhandling om pedagogiskt arbete med barns olika relationer visar 

resultatet hur pedagoger arbetar med barns relationer. Handlingsrepertoar ska förstås 

som fritidspedagogernas yrkeskunnande i arbetet med barns relationer och är både 

individuell och gemensam. Denna handlingsrepertoar inriktas på olika idéer, 

förväntningar, arbetssätt och förhållningssätt som är utgångspunkten för arbetet med 

barns relationer. I handlingsrepertoaren finns en strävan efter att skapa villkor för 

”goda” relationer. Med stöd av sin handlingsrepertoar eftersträvar lärarna att utveckla 

hållbara relationer med eleverna. Handlingsrepertoaren bygger på kunskap som delvis 

är tyst och delvis kommuniceras inom arbetslaget (a.a.). 

Enligt Dahl uttalar lärarna att det är viktigt att barnen får lära sig det sociala spelet 

(2014). I detta arbete ingår att barnen får veta det som är rätt och fel i vad som är 

“lyckosamt” i sitt eget relationsarbete. Enligt lärarna vänder sig en del barn mer till 

dem för att lösa problem, vilket kan leda till att lärarna korrigerar beteenden hos 

barnen. Vissa barn misslyckas mer med att samspela med andra barn och behöver träna 

för att kunna upprätthålla relationer. Enligt lärarna har en del barn en “naturlig” 

förmåga att hantera sina relationer på fritidshemmet. Resultatet visar att enligt 

respondenterna handlar arbetet med relationer delvis om att få barn att lyckas med sina 

kamratrelationer (a.a.).  

Kallberg (2018) skriver också om sociala relationer men vid övergångar. Resultatet 

visar att arbetet som rör sociala relationer rör normer och värden. Arbetet handlar 



7 

 

mycket om att eleverna ska känna trygghet, tillhörighet, gemenskap och att kunna 

hantera olikheter. En del är att elever idag har stora individuella behov och kräver 

snabb respons när de gjort något, som när de har utfört ett prov i skolan, då kan de 

behöva få snabb respons. Detta är något som är problematiskt skolvärlden. I lärarnas 

arbete handlar det mycket om att skapa en grupp som fungerar. Ett relationellt arbete 

utgår ifrån etablerade relationer som redan finns och det är tryggheten som ska göra 

att eleverna får erfara olikheter. Härifrån kan lärarna sätta ihop grupper som kanske 

inte brukar vara med varandra och då utvecklar eleverna kvalitativt skilda relationer 

med några som inte är deras vanliga vänner (a.a.)    

2.2 Närhet och förtroende 

Dahl (2014) visar i sin studie att det är viktigt som fritidshemslärare att närma sig 

barnen på olika sätt. I arbetet ingår att lärare ska bygga förtroende hos barnen genom 

att vara tillgängliga, lyssna på barnen och berömma. Några fritidshemslärare som Dahl 

har intervjuat framhåller att det är viktigt att hålla löften och ha en dialog med barnen. 

För att detta ska ske måste barnen känna att läraren ser dem, är känslig för barns 

intentioner och är lyhörd för att barnen ska anförtro sig till dem som lärare. Om lärare 

utgår från barnens intresse, lyssnar och är tillgängliga för barnen så ökar chansen att 

de öppnar sig för dem vilket skapar ett ömsesidigt förtroende. Eftersom barnens 

gemenskaper är olika, blir tillvägagångssätten olika. Att använda sig av skapande 

aktiviteter kan vara ett sätt att komma nära barnen och få en dialog med dem (a.a.). 

I Ihrskogs (2006) studie visar det sig att det är via känslolivet en individ får sin enskilda 

personlighet. Individen påverkas av andra personer via sina känslor och det är främst 

när eleven är med om dem i sitt känsloliv som den abstrakta relationen uppkommer. 

För att få insikt och att komma ihåg något måste barnet påverkas via känslorna. Att 

våga visa sina känslor, att se dem och arbeta med dem kan vara svårt och ovant för 

lärare (a.a.). 

Lilja (2013) skriver i sin studie att den viktigaste delen för att få bra relationer med 

barnen är förtroende. Det som behövs för att få förtroende till barnen är att läraren ser 

eleverna som en individ i gruppen, ha tro på elevens egen förmåga, vilja att ge eleven 

möjligheter att lyckas. Något annat som är viktigt är att berömma eleverna när de har 

gjort något bra. Det kan också vara viktigt om någon elev har varit sjuk och kommer 

tillbaka till skolan och fråga om eleven mår bra. På detta sätt visar du att du bryr dig 

om eleven (a.a.). 

Hanssons (2012) avhandling visar hur elevernas perspektiv på elev-lärarrelationen ser 

olika ut. Eleverna beskriver att läraren ska kunna vara snäll och sträng beroende på 

vilken situation det är. De beskriver också att för att få respekt för lärare måste 

undervisningen ha ordning och struktur. Samma sak gäller på ett fritidshem. Tilliten 

till läraren handlar om ordning och struktur, i så fall litar de på läraren ger vägledning 

för varför skolarbetet behövs enligt eleverna. För att eleverna ska få respekt för sin 

lärare krävs två saker och det är kunna vara sträng och visa auktoritet när det behövs 

men ändå kan vara snäll och visa sina elever omtanke enligt eleverna.   
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2.3 Fritidshemslärarnas regler kring arbetet med 
barns relationer 

I Dahls (2014) avhandling klargörs att lärare har formulerat regler som skapar villkor 

för barnens relationer. Reglerna gör att barnens deltagande i sociala relationer kan 

begränsas, vilket är både på gott och ont. Arbetet med barns relationer handlar om en 

strävan att barnen ska kunna komma överens och relationerna mellan barnen ska vara 

lugna utan konflikter.  

Enligt lärarna verkar det som att de vill att barnens relationer ska vara fria från störande 

moment och inte ha relationer som utmanar och kan leda till konflikt. Arbetet med 

barns relationer handlar mycket om att relationerna ska vara harmoniska, men det 

handlar även om organisation. När barnen ska leka i olika rum måste de ange hur 

många de ska vara i det rummet. Om barnen skulle vara för många i ett rum är risken 

stor för att det kommer att bli kaos i det rummet. De relationer som innehåller 

konflikter och spänningar bör undvikas enligt respondenterna (Dahl, 2014.).               

Ihrskogs (2006) menar att barn som framställs som socialt kompetenta i allmänhet är 

artiga och har en egen självuppfattning. De kan bemästra regler och normer i en grupp 

och reda ut konflikter. De har ett kunnande att knyta nya relationer. För att bemästra 

den sociala miljön krävs förmågor, attityd och drivkraft (a.a.). 

Thornberg (2006) skriver att det finns olika regler man bör tänka på vid arbete med 

värdegrund. Den viktigaste regeln är relationella regler. Relationella regler handlar om 

att eleverna ska visa respekt, hänsyn och inte använda våld. Som elev ska de inte 

uppträda otrevligt eller kränka någon, oavsett om det är en kamrat eller vuxen. I 

relationella regler har hög prioritet enligt lärarna som Thornberg har intervjuat.     

 

2.4 Värdepedagogik 

I en studie av Thornberg (2006) lyfts värdegrundsfrågorna som betydelsefulla för 

lärarna och att de alltid är aktuella. I Thornbergs intervjuer med lärare framgår det att 

styrdokumenten har en begränsad mening för lärarna i deras så kallade 

värdegrundsarbete. Lärarna anser att det är individuella känslor, föreställningar och 

värderingar som vägleder och inspirerar dem i deras värdegrundsarbete. Thornberg 

menar att erfarenheter är värdefulla, dessa ökar förståelsen för de normer och värden 

som förekommer i flödet av samspel med eleverna (a.a.). 

Johansson och Johansson (2003) skriver om etiska värden vilket handlar om vad som 

är positivt, negativt, gott och ont, rätt och fel som barn och lärare får erfara i både deras 

egna och andras handlingar. Dessa handlingar handlar om hur vi ska bemöta varandra. 

Från lärarnas erfarenheter pekar mycket på att de yngsta barnen anser att etiska värden 

handlar om rättigheter, makt och omsorg. Skolans regler är inte tydligt kopplad till 

etiska värden enligt lärarna som Johansson och Johansson (2003) har pratat med. 

Lärarna som det skrivs om talar om att det är viktigt att följa skolan regler, det handlar 

mycket om att ha respekt för varandra, visa hänsyn och omtanke om varandra. När det 
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handlar om barnens åsikter om etiska värden så känns det inte viktigt för dem att 

motivera reglerna. Detta handlar mest om att lärarna utfärdar och övervakar dessa 

regler (a.a.). 

I en studie av Davidsson (2018) visar resultatet att det finns en koppling mellan etiska 

värden och relationella diskursen i både omsorg om varandra och självkänsla. 

Omsorgsdelen handlar om att ta hand om varandra och ge uttryck för omsorg eller 

omtanke. Miljön är också en faktor och gör att eleverna känner sig trygga och säkra. 

2.5 Sammanfattning 

Arbetet med barns relationer är ett omfattande arbete och handlar bland annat om 

elevernas sociala kompetens. Det är viktigt att eleven har insikt i hur de påverkas i 

andras sällskap. Arbetet med relationer bygger på personalens handlingsrepertoar av 

idéer om olika tillvägagångssätt. Om lärare ska arbeta med barns relationer är det 

viktigt att läraren skapar ett förtroende hos eleverna. För att få ett förtroende av 

eleverna behöver du som lärare vara lyhörd.  Vissa begrepp är viktiga inom arbetet 

med sociala relationer, som exempel trygghet, tillhörighet och gemenskap. Regler 

kring arbetet med relationer är viktigt och att de är tydliga för att arbetet med relationer 

ska bli bättre. Värdegrund har stor betydelse i arbetet kring barns relationer. Arbetet 

handlar mycket om hur eleverna ska ta hand om varandra och att eleverna ska veta att 

alla är lika mycket värda.  
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3 NULÄGESANALYS 
I följande avsnitt presenteras hur skolan och fritidshemmet är utformat och hur 

samarbetsövningarna kommer att planeras. 

3.1 Miljöbeskrivning 

Skolan där jag ska genomföra mitt utvecklingsarbete är en medelstor skola i södra 

Sverige. På skolan finns det cirka 300 elever och flertalet av eleverna har svenska som 

modersmål. Skolan har fyra fritidshem. En avdelning för årskurs Fsk, årskurs 1, 

årskurs 2 och en gemensam avdelning för årskurs 3–6. Den fritidshemsavdelning där 

jag kommer att genomföra mitt utvecklingsarbete är på fritidshemmet för årkurs 2. 

Detta fritidshem ligger i samma byggnad som gymnastiksalen. Huset sitter ihop med 

huvudbyggnaden men den delen som fritidshemmet ligger i är en byggnad som är 

byggt för sig. Om man är i huvudbyggnaden måste du gå ut för att komma in i den 

byggnaden.  

Fritidshemmets lokal består av tre rum och ett kapprum där eleverna får hänga upp 

sina kläder under fritidshemstiden. När du står i kapprummet finns två dörrar in till två 

olika rum det ena rummet kallas byggrummet där det finns lego och kaplastavar att 

bygga med. Den andra dörren som man kan gå in ifrån kapprummet kan man kalla 

huvudrummet. Där finns bord, stolar, dator, soffa, matta och hyllor med spel och 

pysselsaker. Från huvudrummet kommer man in i köket. En toalett finns också på 

fritidshemmet och därinne finns material som lera, gips och en tvättmaskin om något 

skulle behöva tvättas. Om det inte är några aktiviteter i gymnastiksalen kan barnen få 

använda omklädningsrummen till lekrum där de leker. Två gånger i veckan har 

fritidshemmet själva tillgång till gymnastiksalen på fritidshemstiden.  

3.2 Förutsättningar på fritidshemmet 

På fritidshemsavdelningen där utvecklingsarbetet genomförs finns tre utbildade 

fritidspedagoger som har arbetat i många år och har en bred erfarenhet av arbete i 

fritidshem. Fritidshemmet för årskurs 1 och fritidshemmet för årskurs 2 arbetar mycket 

tillsammans. En gång per vecka träffas samtliga fritidshemsavdelningar och har ett 

fritidshemsmöte. Där diskuterar de hur de ska gå tillväga med saker och om det är 

något som de olika avdelningarna behöver veta som har hänt på något av 

fritidshemmen.  

3.3 Förarbete 

Nulägesanalys genomfördes i början av detta året för att se vad som behöver utvecklas 

på just detta fritidshem. Jag upptäckte ganska snabbt att det var samarbete och 

värdegrund som behövde utvecklas. Jag har sett att eleverna blir oense med varandra 

och att det ofta blir missförstånd mellan eleverna. När jag hade bestämt mig för mitt 

utvecklingsarbete bokade jag in ett samtal med lärarna på fritidshemmet. Jag berättade 

för dem hur jag hade tänkt och hur strukturen på arbetet såg ut, vilket de tyckte var 

bra. De ansåg att ett arbete med samarbetsövningar och värdegrundsövningar alltid är 

något som behövs i arbetet på fritidshemmet. På fritidshemmet berättade jag att jag 



11 

 

skulle hålla i en aktivitet en gång i veckan med startvecka 11. Tillsammans med lärarna 

planerades in vilka dagar som skulle passa att ha dessa övningar. Tisdagar och 

onsdagar har de tillgång till gymnastiksalen och där hade jag tänkt genomföra de 

praktiska övningarna av arbetet. Vi planerade att en grupp med 6 elever som ska ingå 

i arbetet. Vi bestämde att lärarna på fritidshemmet skulle fråga eleverna om de ville 

vara med. Vi skulle också fråga föräldrarna till eleverna om de fick vara med. I ett 

missivbrev skrev jag att mitt kommande utvecklingsarbete innehöll samarbets- och 

värdegrundsövningar. Jag angav också i brevet att jag behöver spela in samtalen med 

eleverna. Om föräldrarna inte ville att deras barn skulle delta i arbetet skulle de höra 

av sig till mig eller pedagogerna på fritidshemmet. Jag fick inga svar om att inte någon 

fick vara med. De 6 elever som skulle delta i arbetet fick en lapp hemskickad om att 

de måste godkänna att deras barn är med i utvecklingsarbetet. Eftersom jag skickade 

hem lappar till de 6 elever som skulle vara med i arbetet så blev det mindre chans att 

de skulle känna sig utpekade. 
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4 SYFTE 

Detta utvecklingsarbete handlar om att arbeta för att eleverna vill utveckla hållbara 

relationer. Hållbara relationer bygger på att eleverna kan uttala sina åsikter och tankar 

utan att det sker missuppfattningar. Utvecklingsarbetet som bygger på 

samarbetsövningar kan ses som ett kvalitetsarbete på fritidshemmet. Min förhoppning 

är att fritidshemslärarna ska kunna fortsätta med dessa övningar och att det också kan 

användas på andra fritidshem. Ett övergripande syfte är att genom samarbets- och 

värdegrundsövningar främja elevers relationer till varandra genom:  

 

- Att genomföra samarbetsövningar som stärker kamratskap 
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5 METOD 
I följande del presenteras den arbetsprocess som efterföljs. Först presenteras den 

modell som kommer att följas under arbetets gång. Härefter följer planering, 

genomförande och hur arbetet kommer att dokumenteras. Till sist sker en reflektion 

över tillvägagångssättet.  

5.1 Aktionsforskning 

Utvecklingsarbetet är inspirerat av aktionsforskning. Ett argument för mitt val är att 

det ger mest förutsättningar för att påverka utveckling och förändring i verksamheten. 

I arbetet kommer jag att använda mig av Rönnermans (2012) cykliska modell. 

Aktionsforskningen innehåller delarna: planera, genomföra, observera och reflektera. 

Dessa steg är utformade från Lewins teori (a.a.). Under genomförande gör jag 

observationen och efter aktiviteten gör jag reflektionen. Genom att använda modellen 

från aktionsforskning blir arbetssättet tydligt och det blir lättare att följa 

arbetsprocessen.  Målet med arbetet är att fritidshemmet ska kunna fortsätta med 

övningarna efter genomförandet och då blir denna modellen tydlig för personalen. 

Därför kommer jag att använda vetenskapliga verktyg för att arbetet skulle kunna bli 

ett systematiskt kvalitetsarbete.  

Varför jag valde aktionsforskning är för att modellen överensstämmer med mina 

tankar om att utveckla och förändra. En pedagogisk positionering från min sida bygger 

på att en praktik blir mer hållbar om den står i ständig utveckling och förändring. Mitt 

fokus med min pedagogiska positionering är att utveckla och förändra med samarbete 

och värdegrund genom lek. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om att ständigt 

utveckla och förändra för att förbättra verksamheten (Håkansson, 2017). Därför vill 

jag göra en pilot av ett utvecklingsarbete som kan utvecklas till ett systematiskt 

kvalitetsarbete som kan fortgå på ett fritidshem. En pilot är ett test av arbetet. 

Aktionsforskningen startar med planering och därefter genomförande. Genomförande 

av aktionen är planerad en gång i veckan. Målet är att eleverna ska få lära sig om 

samarbete och värdegrund. Under varje aktion kommer jag att observera det som 

eleverna gör och reflekterar därefter om det har gett någon verkan på verksamheten 

eller öppnat för nya frågor. Därefter följer reflektionen där jag själv kommer att 

reflektera över arbetsgången. På så vis vill jag upptäcka vad som har fungerat och vad 

som kan utvecklas. Efter reflektionen kommer jag att göra barnsamtal för att veta vad 

eleverna har för tankar om arbetet.  

Figur 1 Cyklisk modell inspirerad av Rönnerman (2012) 
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5.2 Samtycke 

I början av året formulerades ett missivbrev (Bilaga A) som skulle skickas till 

elevernas föräldrar på fritidshemmet där arbetet skulle utföras. Innan brevet skickades 

ut diskuterade jag med min VFU-handledare om hur jag skulle skicka ut 

informationen. Då det kan vara svårt att få tillbaka informationsbrev från föräldrarna 

valde vi att informera dem via ett veckobrev. Om föräldrarna inte ville att deras barn 

skulle delta i arbetet skulle de höra av sig till mig eller personalen på fritidshemmet. 

Om det var någon som inte fick vara med skulle personalen kryssa ett kryss i en ruta 

på en namnlista. I brevet framförs om hur informationen kommer att användas och att 

informationen kommer att raderas när arbetet är slut. Till de sex eleverna som valdes 

ut att vara med skickades lappar hem till föräldrarna. De fick skriva på att deras barn 

får vara med i arbetet. Jag följer de forskningsetiska principer som vetenskapliga rådet 

har (Vetenskapliga rådet, 2002), mer ingående om forskningsetiska principer skriver 

jag om i metodreflektionen.  

5.3 Planering 

För att kunna utföra mitt utvecklingsarbete behöver jag göra en nulägesanalys vid 

insamling av information. Jag kommer att använda mig av ett samtal med lärarna på 

fritidshemmet. Denscombe (2018) skriver om att kvalitativa data oftast är skriftliga 

ord. Genom att intervjua personalen på fritidshemmet dokumenteras nuläget med stöd 

av lärarna. Denna data är viktig för att jag ska ha en utgångspunkt i vad som behöver 

utvecklas på fritidshemmet. På så vis får jag en uppfattning om hur klimatet på 

fritidshemmet är och hur eleverna är som personer. Tillsammans med personalen har 

jag därefter skapat ett urval om en grupp med sex elever.  Utvecklingsarbetet kan ses 

som en pilot som kan bli en del av ett systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem. Om 

arbetet hade fortsatt hade jag använt mig av flera grupper av elever som genomförde 

samma aktiviteter som övriga. Piloten är en grund för en modell som personalen skulle 

kunna använda i arbetet med samarbete och värdegrund med sina elever.  

Två veckor innan jag ska genomföra min första aktivitet besöker jag skolan och ser 

över nuläget. Om någon inte får delta så väljer vi bort de eleverna från arbetet. Under 

detta besök berättar jag om vad jag har planerat att göra med eleverna och planerar in 

vilka dagar då aktiviteterna ska genomföras. Vi planerade in tre aktiviteter som jag 

hinner med innan VFU:n startar. Under första aktiviteten kommer jag att gå igenom 

med eleverna om vad som kommer att hända de kommande veckorna och varför.  

Första aktiviteten heter Vänner emellan där eleverna ska komma på olika ord som 

handlar om komplimanger. Efter att eleverna har kommit på ett antal ord får de sätta 

sig i en ring. En av eleverna sätter sig i mitten av ringen och då ska de andra eleverna 

säga en komplimang till den eleven som sitter i mitten. Alla eleverna kommer att få 

sitta i mitten av ringen en gång. Efter detta kommer jag att ställa tre frågor om hur det 

var att sitta i mitten av ringen och få komplimanger av sina kamrater. Detta handlar 
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om att eleverna behöver tänka på att ibland kan man behöva ge komplimanger till 

varandra och att kamraten blir glad och ökar sin självkänsla.  

Andra aktiviteten handlar om samarbete och tillit. Eleverna kommer att få en 

ögonbindel på sig och kamraten ska styra sin kamrat igenom en hinderbana. Därefter 

byter de av med varandra. I slutet kommer de tre olika paren att gå hinderbanan 

samtidigt och det blir ännu en utmaning att få ut sin kamrat från hinderbanan utan att 

gå på någon annan.  Här tränas eleverna med att kunna ha tillit till sin kamrat.  

Tredje aktiviteten innehåller samarbete och tålamod. Eleverna kommer att delas upp 

i två lag och de ska därefter bygga ett torn av kaplastavar. Eleverna kommer att få slå 

en träning varje gång för att se hur många kaplastavar de ska bygga med. Varför de 

ska slå en tärning är för att varje grupp ska ha en chans att kunna få någorlunda många 

kaplastavar var. Det är en i taget som kommer att få slå tärningen. Eleverna har 15 

minuter på sig att bygga det högsta tornet utan att det ramlar. Under denna aktivitet 

tränar eleverna på att samarbeta. 

Fjärde aktiviteten kommer att vara ett musikquiz. Eleverna delas upp i två grupper 

och kommer att få svara på ett quiz. Quizet kommer att visas med hjälp av en 

smartboard. Denna aktivitet handlar om samarbete i grupp.  

Femte aktiviteten handlar om att eleverna inte ska nudda mark. Med hjälp av en 

hinderbana ska de ta sig från ena sidan till den andra utan att någon i gruppen nuddar 

någon mark. Under tiden de går hinderbanan ska de ta med sig band som ligger 

utslängda ute på hinderbanan. När eleverna har hittat alla band ska de förflytta föremål 

för att kunna komma till mitten av hinderbanan. I mitten av hinderbanan ligger en 

rockring, i den ska eleverna lägga banden men de får fortfarande inte nudda marken. I 

denna del av aktiviteten får de flytta föremål i hinderbanan. Eleverna samarbetar i en 

grupp. De kommer att få svåra hinder på vägen. Samarbete är det som eleverna tränar 

sig på genom denna aktivitet. 

Sjätte och sista aktiviteten rör känslor. Min handledare och jag kommer att iscensätta 

två scener som handlar om missförstånd. När vi har spelat upp dessa scener kommer 

eleverna att få diskutera om vad som hände i scenerna. Efter diskussionen kommer 

eleverna att titta på en liten film om digitala missförstånd från Ur skola (2018). Varför 

jag visar den är för att eleverna ska förstå hur tokigt det kan bli med missförstånd.  

Sjunde delen av arbetet handlar om intervjuer med elever. I intervjuerna tillfrågas 

eleverna om de har lärt sig något av aktiviteterna och vad de tyckte om dem. 

5.4 Genomförande 

Genom hela mitt utvecklingsarbete kommer jag att ha samma grupp med sex elever 

som kommer att genomföra aktiviteterna. Om jag skulle ha fler elever och det inte var 

bestämt vilka som skulle vara med hade det blivit olika elever varje gång och då hade 

jag inte fått se någon progression i gruppen. Under arbetets gång kommer jag att hålla 
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i en aktivitet i veckan på fritidshemsavdelningen (förutom under skolövertagningen 

som pågår i två veckor) och som kommer att ha fokus på samarbete och värdegrund. 

Skolövertagningen är två veckor som vi studenter skulle ta över en avdelning på vår 

praktik och därför var det svårt att hinna med att göra aktivitet de veckorna. Varje 

aktivitet kommer att genomföras i ett rum där andra elever inte kan störa och att de 

inte känner att de inte får vara med i arbetet. I bilagorna finns en planering för varje 

aktivitet som hålls under utvecklingsarbetet. Något som jag måste ha i åtanke är att det 

kan bli bortfall på grund av sjukdom eller ledighet. Jag är medveten om att det minsta 

lilla bortfall av elever kan göra att planeringen kan få justeras.  

• Samtliga utvalda elever ska vara med för att arbetet ska kunna utföras 

• Samtliga elever ska pröva på aktiviteten innan de får gå ifrån aktiviteten 

Tabell 1 Veckoschema 

Vecka 9–10 Under dessa veckor kommer jag att samla in den information 

fritidshemspersonalen har fått om vilka elever som får vara med 

i arbetet. Dessa veckor ska jag också planera vilka övningar som 

skulle passa bra till dessa elever. Jag planerar upp alla veckor 

framöver hur de kommer att se ut. 

 

Vecka 11–13 Under dessa veckor kommer jag en gång i veckan komma ut till 

min vi-skola och utföra samarbetsövningar och 

värdegrundsövningar. Efter övningarna sätter vi oss i en ring 

och samtalar om hur det gick. Hur kändes det? Vad kunde ni 

gjort annorlunda?  

 

Vecka 14, 17–18 Under dessa veckor är det VFU. Jag kommer att fortsätta med 

övningar en gång vecka 14, 17 och 18. Vecka 18 kommer jag 

att fokusera på samtal med eleverna så att jag får ett bra 

underlag för reflektion. Kommer även att utföra sista övningen. 

 

Vecka 19–22 Under dessa veckor kommer jag att sammanfatta all data som 

jag har samlat in under de senaste veckorna. Reflektionen 

kommer att innehålla vad som gick bra och vad som kunde gått 

bättre.  

 

 

5.5 Observation/Dokumentation 

Under hela processen kommer jag att dokumentera genom en processdagbok, för att 

processens gång, som till exempel vad som gick bra och vad som gick sämre och om 

det var något som hände som var speciellt. 
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Under sex veckor genomför jag mitt arbete och har valt att dokumentera på olika sätt. 

Dokumentationen kommer att bestå av processdagbok, skriva ner vad eleverna säger, 

foton och röstinspelning. Den störta delen av dokumentationen kommer att vara min 

egen observation. Under aktiviteterna kommer jag att observera elevernas deltagande 

noggrant. Denna del kommer att ligga till stor grund för dokumentationen och 

processdagsboken. Det är observationen som är den mest frekventa och metodiska 

delen i dokumentationen. Som forskare kan du behöva skriva ner dina observationer 

för mänskliga minnet kan lätt glömma bort viktiga händelser som händer under en 

observation (Denscombe, 2018). Därför är det viktigt att skriva ner sina observationer 

så fort som möjligt. Processdagboken är en fältanteckning där du kan skriva ner dina 

observationer. I processdagboken antecknas vad det är som har hänt under dagen både 

under och efter aktiviteten. Efter varje aktivitet kommer jag att reflektera över vad som 

kan bli bättre till nästa gång och vad som gick bra. Detta kan handla om vad en specifik 

elev har gjort för något under aktiviteten. Det som skrivs ner i processdagboken 

används som underlag för hur jag ska tänka när jag planerar nästa aktivitet. 

Under varje aktivitet kommer jag att ha hjälp av min handledare som hjälper mig att 

dokumentera. Efter varje aktivitet har jag ett samtal med eleverna om hur det kändes 

att göra aktiviteten. Under denna tiden sitter min handledare och skriver ner vad de 

svarar. Detta gör jag för att jag lättare ska kunna fokusera på samtalet med eleverna 

men också för att göra lärandet synligt för dem. Om eleverna skriver ner något under 

någon av aktiviteterna eller samtalen så samlas det in efter. 

Efter varje aktivitet kommer jag att samtala med min VFU-handledare och reflektera 

om hur det gick och om hon såg något som inte jag såg under aktiviteten. Detta gör 

jag för att jag inte vill missa något som jag inte har sett. Efter veckorna med aktiviteter 

kommer jag att intervjua eleverna som har varit med i arbetet och lärarna på 

fritidshemsavdelningen. Under intervjuerna med eleverna kan de får sätta upp posters 

och rita vad de tyckte om aktiviteterna, exempel vad som var bra/dåligt och vad som 

var roligt/tråkigt. Jag spelar in med röstinspelning för att inte missa något som eleverna 

säger.  

 

5.6 Metodreflektion 

I metodreflektionen kommer jag gå in på min reflektion för varje del av metoden.  

Samtycke 

Redan från början när jag skulle planera samtycket gick jag till min handledare och 

diskuterade om hur jag skulle få in samtycke från föräldrarna. Min handledare har 

erfarenhet från föräldrarna sedan tidigare och det är svårt att få in lappar. Därför 

skickade jag mitt missivbrev genom veckobrevet. Om de inte tyckte att sina barn skulle 

vara med skulle de höra av sig. Ingen hörde av sig till mig eller någon av personalen 

på fritidshemmet. Efter att vi hade valt ut sex elever som skulle vara med i arbetet fick 

de hem en lapp som deras föräldrar fick skriva på att deras barn fick vara med i 
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utvecklingsarbetet. För det är lättare att få sex underskrifter än underskrifter från alla 

föräldrar på fritidshemmet. Därför delade vi ut ett nytt missivbrev.  

Två av kraven från Vetenskapliga rådet är samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Samtyckeskravet är när jag som forskare ska samla in deltagarnas samtycke. 

Samtycket kan även behövas från vårdnadshavare om barn under 15 år är inblandade 

i arbetet. Med samtyckeskravet menas att deltagaren har rätten att själv bestämma om 

sin medverkan i arbetet (Vetenskapliga rådet, 2002). Detta krav har jag följt både 

genom att skicka ut ett missivbrev men också att vi har frågat eleverna om de vill vara 

med i arbetet. Konfidentialitetskravet betonar att all känslig personlig information som 

kommer in under arbetets gång ska förvaras så inte obehöriga ska kunna få tag på dem. 

Informationen som används i arbetet ska inte kunna kopplas till personerna som har 

varit med (a.a.). Detta skrevs också i missivbrevet för att föräldrarna skulle få reda på 

det. 

 

Planering 

Jag var tidig med att gå ut med vad det var jag skulle ha för utvecklingsarbete med 

min handledare och hennes kollegor. Positiv insikt hade min handledare och hennes 

kollegor på arbetet. För att jag skulle få ihop ett antal tillfällen var jag tvungen att göra 

några av aktiviteterna på VFU: n. Det gick till slut att få ihop tillfällena och de 

planerades i början av arbetet för att tillfällena skulle gå ihop. 

Samtalet med lärarna på fritidshemmet var till en stor fördel för arbetet. Med hjälp av 

mina kollegor fick jag tips på vilka elever som skulle vara med och vad de hade arbetat 

med innan. 

 

Genomförande 

Det jag anser har varit positivt med att ha planerat upp vilka dagar jag ska ha 

aktiviteterna på är att jag inte behöver kolla upp hela tiden om det går den här dagen 

osv. Någon gång har det varit att jag har fått flytta på en aktivitet men det har inte stört 

mig i mitt genomförande.  

Elevernas medverkan i aktiviteterna har varit bra. Eftersom jag valt ut elever som ska 

vara med har det varit nervöst över om det skulle vara någon som är sjuk eller inte vill 

vara med längre. Som tur har det bara hänt en gång under dessa veckor att någon har 

varit borta.  

 

Dokumentation 

Under en observation är det viktigt att jag som lärare är opartisk. Det som kan vara 

svårt i det är att jag som person är bara en och att det mesta kommer från min synvinkel 

av vad som hände under aktiviteterna. Något som har varit bra för dokumentation är 

att prata med eleverna efter varje aktivitet så att jag får se deras synvinkel. Ett annat 
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sätt som underlättar för en är att diskutera med sin handledare. Jag har haft en öppen 

dialog med min handledare om hur hon har sett på aktiviteten och hur det gick för 

eleverna. 

Från några aktiviteter har jag tagit bilder på hur aktiviteterna ser ut. Jag har inte tagit 

några bilder på eleverna eftersom den nya GDPR lagen har mycket regler som kan 

försvåra för mig som forskare att ha med bilderna i mitt arbete.  

 

Barnsamtal  

Efter att alla övningar var genomförda utförde jag barnsamtal med de eleverna som 

har utfört övningarna. Eleverna fick svara på frågor som jag har format så eleverna 

inte ska kunna svara ja eller nej, utan svar som är mer utförliga. Barnsamtal är en 

metod. Denna metod är ett sätt att utveckla kunskap kring elevernas uppfattningar 

(Dimenäs, 2007). Genom att samtala med eleverna så blir detta en utgångspunkt för 

att komma närmare elevernas tankar om övningarna (Doverborg, 2012).  

Utifrån barnsamtalen märker jag att eleverna verkar vara medvetna om vad det är de 

gjort. Om det är något man bör tänka på när man ska göra barnsamtal med eleverna är 

om de har en dålig dag kan deras åsikt om aktiviteterna vara sämre än vad den varit 

om eleven hade varit på bra humör. Det är något som vi forskare inte kan påverka. Vad 

jag kan märka av samtalen jag har gjort märkte jag inte av att någon var på dåligt 

humör, vilket jag tolkar att de har sagt det de verkligen tycker om aktiviteterna. 
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6 REFLEKTION 
I följande del av arbetet redovisas reflektionen av mitt utvecklingsarbete. I denna del 

kommer det innehålla min tolkning av redogörelsen för varje aktivitet som har varit 

planerad samt analysen av intervjuerna med eleverna. 

6.1 Redogörelse av aktiviteterna 

Under utvecklingsarbetet har det varit en planerad aktivitet per vecka med inriktning 

på samarbete och värdegrund. Aktiviteterna planerades av mig. De sex eleverna som 

har varit med har fått reda på vilken aktivitet de ska göra precis innan aktiviteten 

började. I början av en aktivitet börjar jag med att berätta vad som kommer hända 

under aktiviteten. Efter varje aktivitet får eleverna berätta om sina tankar om vad de 

har gjort under aktiviteten. Se manual för samarbetsövningar bilaga B för att se hur 

övningarna är planerade. 

 

Aktivitet 1 – Vänner emellan (Bilaga B) 

Innan jag började med aktiviteten hade jag en gjort en planering på vilka mål från 

Lgr11 som låg till grund för aktiviteten (se Bilaga B). Huvudsakliga syftet i denna 

aktivitet är att eleverna ska få lära sig om hur du kan säga komplimanger till sina 

kamrater. Aktiviteten började med att vi diskuterade olika ord som är snälla. Orden 

skrev vi upp på en lapp. Därefter satte eleverna sig i en ring och en skulle sitta i mitten 

av ringen för att få höra vilka komplimanger deras kamrater hade att säga. När 

aktiviteten genomfördes märkte jag att eleverna inte var vana vid att någon säger en 

komplimang till dem. Eleverna blev förvånade att deras kamrater tyckte att de var bra 

på att exempel måla eller att den var bra på matte. Vissa tyckte det var svårare att uttala 

sig om vad de tyckte om sina kamrater. När jag frågade om hur det kändes att sitta i 

mitten beskrev några att de tyckte det var pinsamt och nervöst för att de inte är vana 

vid att ge varandra komplimanger.  

Det är inte ofta någon säger komplimanger till en och det kan vara för att man 

inte är van att göra det (elev). 

Jag blev förvånad över att eleverna inte är vana vid att deras kamrater inte ger 

komplimanger till varandra utan att det är lättare att få dumma kommentarer som 

någon säger till en (ur processdagboken 2019-03-14). 

 

Aktivitet 2 – Ögonbindel  

Planeringen av denna aktivitet utgick från att eleverna skulle leda varandra när deras 

kamrat hade en ögonbindel på sig. Här tränades eleverna på om de kan lita på sin 

kamrat. Att leda varandra försvårades av att jag hade satt ut en hinderbana som de 
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skulle leda sin kamrat igenom. Hinderbanan var uppdelad i tre banor som såg likadana 

ut. När jag delade upp eleverna så hände det att i ett av paren blev det lite sura miner. 

Efter en liten stund lugnade den eleven ner sig och kunde påbörja aktiviteten. Varför 

eleven blev sur var för att den inte ville vara med en person. När aktiviteten väl hade 

börjat var allt bra igen. Efter en stund bytte eleverna plats med varandra, för att båda 

skulle få träna på att gå med ögonbindel. När det hade gått ännu en liten stund fick de 

byta partner för att de skulle få testa på aktiviteten med ännu en kamrat. Bytet gick 

smidigt. Efter de hade bytt partner fick det gå runt på alla banorna, för att försvåra att 

de måste ha koll på de andra eleverna också och inte bara hinderbanan. Allt gick bra 

och de hade roligt samtidigt. Efter aktivitetens slut diskuterade vi hur det gick och om 

de kunde lita på sin kamrat. De flesta tyckte att det gick bra, men vissa tyckte att det 

var läskigt att ha en ögonbindel på sig så att man inte såg och då blev hela aktiviteten 

läskig.  

Ögonbindeln kändes svår för att man skulle lita på någon annan. Fast jag kände 

ändå tillit till min kamrat (elev).  

Jag märkte att de flesta tyckte att det var enkelt att gå hinderbanan med ögonbindel på, 

det finns såklart ett sätt att göra det svårare med att hinderbanan är svårare. Det kan 

man behöva tänka på om aktiviteten ska genomföras med äldre elever. (ur 

processdagboken 2019-03-20) 

 

Aktivitet 3 – Bygga torn  

I denna aktiviteten var huvudsaken att eleverna skulle samarbeta och kunna komma 

på en strategi som fungerar för deras grupp. Jag delade upp eleverna i flickor och 

pojkar för att jag ville se hur det skulle fungera med samarbetet. Eleverna fick bygga 

tornet med kaplastavar och de hade en tärning för hur många kaplar de fick hämta 

varje omgång. För pojkarna gick det bra med samarbetet. De delade upp uppgiften 

med att en byggde, en annan slog tärningen och en sprang med kaplastavar. Efter en 

stund bytte de plats för att alla skulle få testa på allt. För flickorna gick inte samarbetet 

lika bra, för att en tyckte att en alltid fick bygga. Den konflikten löste den ena flickan 

genom att de fick byta plats och att hon som blev sur fick bygga istället. Efter det bytte 

de plats med varandra efter en stund hela tiden för att alla skulle få göra allt. När jag 

frågade eleverna efter aktiviteten tyckte de att samarbetet gick bra även om det blev 

en konflikt för den ena gruppen.  

Under tornbygget var samarbetet bra, vi började med att vi var och en var på 

en station men den som byggde hade det svårt med bitarna och då fick vi andra 

hjälpa till att bygga (elev). 

När aktiviteten var i gång märkte jag tydligt på eleverna att det tyckte att det var roligt. 

De hade i de flesta stunder bra samarbete, när det blev konflikt i flickornas samarbete 

tyckte jag att de löste konflikten bra. I en helhet tycker jag att denna aktivitet är ett bra 

sätt att testa på samarbete på. (ur processdagboken 2019-03-27) 
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Aktivitet 4 – Musikquiz         

Huvudsaken i denna aktivitet är att eleverna ska samarbeta. Jag delade upp eleverna i 

två grupper med tre personer i varje. Musikquizet var ett quiz om melodifestivalen, 

eftersom det var aktuell tid för det. Jag visade quizet på en smartboard så alla elever 

kunde se. Samarbetet gick bra för vissa elever. Denna dagen jag höll i aktiviteten var 

det två elever som inte hade någon bra dag. Detta resulterade i att de två gjorde i princip 

ingenting och de bara klagade på att de var trötta. För de andra fyra eleverna gick det 

mycket bättre. När jag frågade dem efteråt hur samarbetet gick tyckte de att det gick 

bra.  

Musikquizet var svårt för att jag inte hade stor koll på namn och sånt (elev).  

Jag valde att ha ett musikquiz med temat melodifestivalen och det kan hända att alla 

inte kan allt om melodifestivalen. Fast det är en del i samarbetet att lyssna på varandra 

och berätta för de andra om du kan något eller lyssnar du på dina kamrater för att se 

om de kan svaret. (ur processdagboken 2019-04-04)   

 

Aktivitet 5 – Inte nudda mark   

När denna aktiviteten genomfördes var det påsklov. Vilket betyder att inte alla elever 

som brukar vara på fritidshemmet är där. De elever som brukar vara med i mitt arbete 

var tyvärr inte där den veckan. Jag utförde aktiviteten ändå, fast med sex andra elever. 

Aktiviteten utgick ifrån att eleverna skulle samarbeta och att ha en överblick på att alla 

är med. Eleverna löste hinderbanan bra och de själva tyckte att det var roligt. 

 

Aktivitet 6 – Missförstånd  

Den här aktiviteten handlade om att eleverna skulle få se två scener där jag och min 

handledare illustrerar missförstånd. Efter scenerna diskuterade vi om vad det var som 

hände. De flesta av eleverna tyckte att det handlar om utanförskap, vilket den ena 

eleven faktiskt tycker att hon är i scenen. En elev visar en egen liten scen med att en 

elev råkar knuffa den ena eleven när de går förbi varandra. Där kan det uppstå 

missförstånd med att eleven som blev knuffad tror att det var med mening. I vissa fall 

är det inte med mening och då säger eleven att man bör säga förlåt det var inte 

meningen till den som man knuffar för att det inte ska uppstå missförstånd.  

Scenerna var roliga, vi är inte vana vid att lärare står och gör sådana saker 

(elev).  

Vi lärare bör visa mer sådana här scener för att elever ska kunna reflektera över var 

dessa situationer och förstå varför de händer. (ur processdagboken 2019-04-30) 
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6.2 Sammanfattning 

Utifrån observation och intervjuer med eleverna har syftet med aktiviteterna kommit 

fram. Det har märkts att de som har varit med i arbetet tänkt extra mycket på 

komplimanger. Jag har sett ett flertal gånger att de använt sig av snälla komplimanger 

mot varandra. Några har till och med blivit kompisar och kramar varandra innan de 

går hem. Konflikter har uppstått på fritidshemmet efter aktiviteternas gång, men det är 

något som jag var medveten om eftersom alla elever inte var med. Syftet är att 

samarbeta, vara bra kompisar, lita på varandra och tänka på hur andra ser på saker. Om 

arbetet hade fortsatt i en hel termin och med fler elever hade det varit möjligt att se en 

utveckling.   
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7 DISKUSSION 
I den avslutande delen diskuteras analysen av mitt utvecklingsarbete och de olika 

aktiviteterna som eleverna har fått genomföra under sex veckor en gång i veckan. Den 

avslutande delen kommer även att innehålla hur arbetet föll ut och om resultatet hade 

kunnat bli annorlunda om jag hade arbetat på ett annat sätt. 

Syftet med utvecklingsarbetet var att eleverna skulle utveckla sin förmåga att 

samarbeta. Eleverna har fått arbeta med att genomföra samarbetsövningar som stärker 

kamratskap vilket jag anser att eleverna har fått träna på. Det är svårt att se någon 

förändring eller utveckling på dessa veckor men jag anser ändå att eleverna har tänkt 

mer på vad de gör mot sina kamrater. Om dessa aktiviteterna hade fortsatt kunde det 

ha skett en förändring på fritidshemmet. För att granska det som eleverna har varit med 

om är det svårt att veta om det är aktiviteterna som har gjort att eleverna tänker sig för 

innan de agerar eller om det är ett medvetet val.  

Dahl (2014) visar i sin studie att det är viktigt att lyssna på eleverna. När jag hade 

barnsamtalen frågade jag dem om de ville att lärarna skulle hålla i fler aktiviteter. För 

att de tyckte att det faktiskt var roligt att göra dessa övningar särskilt tornbygget. 

Därför anser jag att vi lärare bör vara mer lyhörda för att få reda på vad eleverna 

faktiskt vill göra på fritidshemmet. För dessa övningar jag har genomfört har utgått 

från mål i kap 4 i Lgr 11 och eleverna tyckte att de var roligt, fast det handlade om att 

lära sig saker.      

Enligt Haglund (2015) visar att om pedagogerna visar sitt intresse för eleverna så blir 

det lättare att få med sig eleverna i planerade aktiviteter. Övningarna som jag har gjort 

med eleverna har utgått en del från elevers intresse men också att innehåll från 

läroplanen finns med. Med att ha övningar som har med elevernas intresse kan det 

göra att det blir lättare att motivera dem till att vara med. Om jag hade arbetat på ett 

annat sätt som att eleverna själva hade fått vara med och planera övningarna så hade 

deras intresse kommit in ännu mer i arbetet. För nu har jag utgått från vad jag har sett 

på fritidshemmet innan och valt ut övningar som jag trodde skulle passa dessa elever. 

När jag samtalade med eleverna under samtal verkar det som att de har uppskattat att 

vara med i arbetet. Frågan som förvånade mig att de svarade på att de inte brukar göra 

mycket sådant här arbete på deras fritidshem. Det är viktigt för eleverna att veta om 

hur de ska vara mot sina kamrater.  

Håkansson (2017) skriver om systematiskt kvalitetsarbete och att det är ett arbete som 

ska kunna utveckla något under längre tid på exempel fritidshem. Därför kan man inte 

räkna med en synlig förändring efter dessa veckor. För ett systematiskt kvalitetsarbete 

är ett långt arbete och bör utföras under minst en termin för att kunna uppnå ett synligt 

resultat. 

7.1 Didaktiska implikationer 

Utvecklingsarbetet som jag har gjort är format efter det fritidshemmet som arbetet 

gjordes på. Därför kan det vara så att detta arbete inte passar för ett annat fritidshem. 
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För att kunna göra ett utvecklingsarbete är det viktigt att utgå ifrån hur nuläget är på 

det fritidshemmet som arbetet ska genomföras. Med ett systematiskt kvalitetsarbete 

kan elevgruppens sammanhållning bli bättre. Ibland behöver vi lärare lyssna mer på 

vad eleverna vill och utveckla aktiviteter utifrån deras intressen. Det kan göra att 

eleverna blir mer intresserade av aktiviteterna lärarna gör. 

Under hela mitt arbete har jag haft bra kontakt med min handledare som har hjälpt till 

under aktiviteterna. Det är inte lätt att både observera och skriva ner samtidigt och 

därför är det viktigt att ha ett bra samarbete med sina kollegor. Det är också enklare 

att ha större elevgrupper som gör aktiviteterna om man är flera kollegor som är med i 

arbetet med aktiviteterna.  

Övningsbeskrivningar har jag gjort till alla övningar och den kan uttryckas som en 

manual för ett kvalitetsarbete om samarbetsövningar på fritidshemmet. 

Sidodokumentation finns exempel på samtliga övningar i bilagor.  

När jag nu har gjort ett utvecklingsarbete vill jag ställa följande forskningsfråga:  

• Hur kan samarbetsövningar som stärker kamratskap bli ett 

samarbetsarbete mellan skolans verksamhet och fritidshemmet? 
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Bilagor 

 

Bilaga A Missivbrev 

Examensarbete 

 

Hej alla föräldrar och barn på XXXXX! 

 

Jag Vi-studenten Hanna läser nu mitt sista år på grundlärare inom 

fritidshemprogrammet. Det har nu blivit dags för mig att skriva min C-uppsats. 

Jag kommer att utforska om barnen på fritidshemmet kan samarbeta och om de 

respekterar varandras värdegrund. Med hjälp av samarbets- och 

värdegrundsövningar så vill jag utforska om barnens relation till varandra blir 

bättre och att barngruppen får bättre sammanhållning genom att göra dessa 

aktiviteter/uppgifter. C-uppsatsen som jag har tänkt skriva är ett 

utvecklingsarbete och kommer påbörjas nu under våren med startvecka 9 eller 

10. 

 

Jag kommer att intervjua barnen och spela in rösterna efter 

aktiviteterna/uppgifter. Alla uppgifter och allt material kommer bara att 

användas för denna studie och när studien är färdig kommer allt material att 

raderas. Inga uppgifter kommer att kunna spåras till individer. Jag kommer inte 

att skriva ut namn, utan kommer att använda mig av alias. Därför går jag ut med 

denna information för att ni föräldrar som inte vill att ert barn är med i detta 

arbete ska kunna meddela mig eller personalen på fritidshemmet XXXXX om 

detta inte önskas.  

 

Meddela oss senast vecka 8 så att jag kan göra upp grupper om vilka barn som 

kan vara med i arbetet. 

 

Mejl: hpXXXXX@student.lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Vi-studenten Hanna 
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Bilaga B 

Manual översikt för samarbetsövningar 

Aktivitet 1 - Vänner emellan 

Vänner emellan kommer att utgå ifrån att prata om positiva ord som eleverna kan prata 

om med sina kamrater. De förberedelser som behövs göras innan aktiviteten är att jag 

som lärare måste vara påläst och att allt material finns. 

 

Syftet med uppgiften är att eleverna ska upptäcka speciella och fina saker hos 

kamraterna, men också att träna på att säga positiva saker till andra.  

 

Upplägget är att jag pratar om att det är viktigt att kunna prata snällt om varandra. 

Sedan kommer eleverna få säga olika snälla ord som kommer skrivas ner på papper. 

När pappret är fullt ska en av eleverna sätta sig i mitten av en ring och då ska de andra 

eleverna säga något snällt om den som sitter i mitten av ringen. Alla eleverna ska få 

testa att sitta i mitten av ringen.  

 

Efter arbetet: Frågor 

Hur kändes det att sitta inne i ringen? 

Blev du förvånad över något de sa till dig? 

Var det obehagligt? 

 

Mål från Lgr 11 

• Undervisning ska behandla ord och begrepp som uttrycker känslor. Hur ord 

kan påverka en själv och andra  

• Utveckla eleverna så att de respekterar varandras egenvärde 

 

Beräknad tid: ca 30 minuter 

Antal elever: 6st 
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Aktivitet 2 - Ögonbindel 

Ögonbindeln kommer utgå ifrån att en kamrat kommer styra den kamraten som har en 

ögonbindel på sig genom en hinderbana. De förberedelser som behövs göras innan är 

att jag som lärare ska ta fram ögonbindlar och konstruera en hinderbana som passar 

till aktiviteten.  

 

Syftet med uppgiften är att eleverna ska kunna få tillit till den personen som leder dig 

fram när du inte ser. 

 

Upplägget kring aktiviteten är att jag kommer börja med att berätta vad det är eleverna 

ska göra. Sedan att eleverna inte får göra så att sin kompis känner sig osäker i 

sammanhanget. Jag berättar också om hur de ska gå i hinderbanan. Första gången 

kommer alla par att gå själv i hinderbanan för att känna hur det känns. Sedan kommer 

alla att köra hinderbanan samtidigt för att få lite utmaning. Efter att den ena eleven har 

haft ögonbindel byter eleverna plats. 

 

Mål från Lgr 11: 

• Leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa ögon 

• Eleverna medverkar till att utveckla känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen 

• Eleverna ska skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett 

empatiskt förhållningssätt 

 

Beräknad tid: 30minuter 

Antal elever: 6st  
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Aktivitet 3 - Bygga torn 

 

Eleverna ska bygga ett så högt torn som möjligt av kaplastavar på 15 minuter. Det är 

det högsta tornet som räknas när det har gått 15 minuter. Eleverna får bygga tornet hur 

som helst bara det är av kaplastavar.  

 

Eleverna kommer att delas upp i två lag 3 elever i varje. Varje grupp har en tärning 

som kommer att slåss varje gång en elev ska bygga på tornet. Tärningen bestämmer 

hur många kaplastavar som eleven får bygga med den gången. Här handlar det om att 

låta alla vara med och samarbeta med dem som är i ditt lag.   

 

Mål från Lgr 11 

• Eleverna ska kunna försöka lösa problem och omsätta sina idéer i handling 

• Eleven kan arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 

• Eleven kan använda sig av kritiskt tänkande 

 

Beräknad tid: 30 minuter 

Antal elever: 6st 
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Aktivitet 4 - Musikquiz 

 

I musikquizet kommer jag utgå från det som har varit mycket aktuellt bland eleverna 

och det är melodifestivalen. Eleverna ska i grupp samarbeta genom att få titta på ett 

musikquiz på smartboarden. De kommer att delas upp i två grupper. Målet är att i 

grupperna se om de som brukar ta störst plats och se om de gör att de andra får vara 

med.  

 

Exempel på frågor: 

Vem av programledarna har vunnit mello en gång förut? 

Hur många gånger har Wiktoria varit med i Melodifestivalen tidigare? 

Vad heter Hanna Ferm och Liamoos låt?  

 

Mål från Lgr 11 

• Digitala verktyg 

• Eleven kan arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 

• Eleverna medverkar till att utveckla känsla för samhörighet 

 

Beräknad tid: 30 minuter 

Antal elever: 6st  
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Aktivitet 5 - Inte nudda mark 

 

I aktiviteten inte nudda mark ska eleverna försöka få med sin grupp genom en 

hinderbana utan att nudda mark. Vid varje redskap ligger det ett band och det ska 

eleverna ta med sig. Banden ska in till mitten av ringen av redskap och för att eleverna 

ska få komma till mitten måste de ha med sig alla band. När de ska ta sig fram till 

mitten får de flytta alla saker förutom plintarna. Att inte nudda mark gäller då också. 

Det som gör det lite svårare i de regler som jag kör är att eleverna måste hålla ihop och 

de gör de med sina händer. Eleverna kommer att arbeta i en grupp. Målet med 

aktiviteten är att eleverna ska samarbeta och att de ska klara av att gå igenom 

hinderbanan utan att släppa varandra. 

 

Mål från Lgr11 

• Eleven kan arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 

• Eleverna ska kunna försöka lösa problem 

• Eleven kan använda sig av kritiskt tänkande 

 

Beräknad tid: 30 minuter 

Antal elever: 6st 
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Aktivitet 6 - Missförstånd 

 

Min handledare och jag kommer att göra två scener om hur ett missförstånd kan se ut. 

Efter vi har gjort scenerna kommer eleverna få sitta och diskutera om vad det var som 

hände. När det är gjort kommer jag fråga vad de har kommit fram till. Jag kommer att 

hålla i en löpande diskussion om scenerna med eleverna efter varje scen. Första scenen 

handlar om när en elev pratar med en annan elev och inte hör eleven som är bakom 

den. Den eleven som står bakom tror att eleven framför inte hör henne med mening, 

vilket inte är fallet. Andra scenen handlar om att vi spela två elever som spelar fotboll 

den ena eleven gör en massa grimaser åt den andra eleven. Eleven gör det för att få 

igång ett spel. Den andra eleven misstolkar situationen och tror att grimaserna är åt 

henne. Efter diskussionen om scenerna visar jag en liten film om digitala missförstånd. 

Detta gör jag för att visa eleverna att det kan bli missförstånd i textformat också.  

Länk till filmen:  https://urskola.se/Produkter/207305-Surfarna-Digitala-missforstand 

(hämtad 2019-04-29) 

 

Mål från Lgr11 

• Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument 

om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser 

•  varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 

på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter 

•  Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från 

ett demokratiskt förhållningssätt 

 

Beräknad tid: 30 minuter 

Antal elever: 4st 

 

  

https://urskola.se/Produkter/207305-Surfarna-Digitala-missforstand
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Bilaga C Missivbrev 2 
 

Examensarbete 

Hej alla föräldrar och barn på XXXXX! 

Jag Vi-studenten Hanna läser nu mitt sista år på grundlärare inom 

fritidshemprogrammet. Det har nu blivit dags för mig att skriva min C-uppsats. 

Jag kommer att utforska om barnen på fritidshemmet kan samarbeta och om de 

respekterar varandras värdegrund. Med hjälp av samarbets- och 

värdegrundsövningar så vill jag utforska om barnens relation till varandra blir 

bättre och att barngruppen får bättre sammanhållning genom att göra dessa 

aktiviteter/uppgifter. C-uppsatsen som jag har tänkt skriva är ett 

utvecklingsarbete och kommer påbörjas nu under våren med startvecka 9 eller 

10. 

Jag kommer att intervjua barnen och spela in rösterna efter 

aktiviteterna/uppgifter. Alla uppgifter och allt material kommer bara att 

användas för denna studie och när studien är färdig kommer allt material att 

raderas. Inga uppgifter kommer att kunna spåras till individer. Jag kommer inte 

att skriva ut namn, utan kommer att använda mig av alias. Därför går jag ut med 

denna information för att ni föräldrar som inte vill att ert barn är med i detta 

arbete ska kunna meddela mig eller personalen på fritidshemmet XXXXX om 

detta inte önskas.  

Meddela oss senast vecka 8 så att jag kan göra upp grupper om vilka barn som 

kan vara med i arbetet. 

 

Mejl: hpXXXXX@student.lnu.se 

Med vänliga hälsningar  

Vi-studenten Hanna 

 

 

Jag ⬜ Godkänner                                                                     ⬜Godkänner ej        

att min son/dotter deltar i samtal och  

genomförande av aktiviteter för ett utvecklingsarbete 

på fritidshemmet. 

 

Jag ⬜ Godkänner                                                                     ⬜Godkänner ej 

att materialet får användas i lärarutbildningen. 

 

Barnets namn: ________________________________ 

   

Vårdnadshavarens namnteckning: _________________________________ 
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Bilaga D 

Barnsamtal frågor  

Hur har det varit att göra dessa olika aktiviteter? 

(Visar bilder från aktiviteterna och pratar om dem) 

 

Var någon svårare än den andra? Varför kändes den svårare? 

 

Hur var det att få komplimanger från dina kamrater? 

(Aktiviteten komplimanger) 

 

Tycker du samarbetet har varit bra? Varför? 

 

Kunde du lita på din kamrat när ni gick med ögonbindel? (Foto) 

 

Strategier har det använts mycket av under aktiviteterna särskilt 

under tornbygget, vilken har varit bäst? (Beskriver vad strategier är) 

 

Vad tycker du om iscensättningen som jag och (a) gjorde? Hur tänker 

du kring det? 

 

Om du fick sätta betyg på vilken aktivitet som du tyckte var roligast 

och den du tyckte var tråkigast? 

 

Vilken av aktiviteterna skulle du vilja göra igen?  

 

Har du lärt dig något av aktiviteterna? Vad tror du var syftet med 

aktiviteten? (benämn de olika aktiviteterna) 

 

(Kommer använda mig av post it lappar under intervjun) 

 

 


