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Abstrakt 
 

Under fem veckor genomfördes detta utvecklingsarbete som var förankrat i 

aktionsforskning. Syftet med utvecklingsarbetet var att genom samlingar som 

övergångsmetod skapa tydlighet för eleverna. Arbetet är förankrat i aktionsforskning och 

genomfördes under en period av fem veckor. Eleverna som deltog gick i första och andra 

klass. I arbetets nulägesanalys framgår det att det funnits samlingar innan men att de sedan 

tagits bort. Jag har i mitt utvecklingsarbete valt att återinföra dessa samlingar genom att 

användningen av andra metoder. Tre olika former av samlingar genomfördes. En samling 

genomfördes i övergången mellan skoltid och fritidstid. De andra två genomfördes i 

övergången mellan aktivitet och mellanmål samt mellanmål och aktivitet. Samlingarna 

som utfördes i utvecklingsarbetet gav olika resultat. Det blev ett blandat resultat av 

samlingarna som genomfördes. En del moment blev lyckade och eleverna fick tydlighet 

i vad de skulle göra under dagen på fritidshemmet. En del elever tog också egna initiativ 

genom att skapa en dialog i samlingarna. Andra moment blev mindre lyckade eftersom 

resultatet visade att alla moment inte var utformade för att passa alla elever. Reflektioner 

över detta och alternativa lösningar som hade fungerat bättre är något jag tar med mig. 

Intervjuer och samtal gjordes med både eleverna samt personalen på fritidshemmet. 

Utöver intervjumaterialet användes en loggbok där personliga reflektioner skrevs ner 

under arbetets gång.  
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1 Inledning 

 

Eleverna får under sin skolgång genomföra olika övergångar. Den vanligaste formen av 

övergång benämns som vertikal och det är den som sker när eleverna byter årskurs. 

Övergången som är central för det här utvecklingsarbetet är den horisontella. Ackesjö 

(2014) förklarar att den horisontella övergången är den som sker dagligen i skolan. Detta 

arbete kommer att handla om övergångar mellan olika moment som sker inom 

fritidshemmets ramar. Under en tid på en låg- och mellanstadieskola upplevde jag att 

eleverna vid flera tillfällen inte uppfattat när skoltid övergår till att bli fritidstid. Eleverna 

ställde även många frågor om vad de skulle göra på fritidshemmet under dagen. Det 

gjorde att jag funderade över hur övergångarna skulle kunna göras på andra sätt samtidigt 

som eleverna kunde få information om vad de ska göra under tiden på fritidshemmet. Det 

finns därför tydliga utvecklingsmöjligheter för att undersöka om övergången som sker 

idag är tillräckligt tydlig.  

Definitionen utav vad som är en tydlig övergång är inte enkel. En tydlig övergång kan 

vara att övergången sker abrupt mellan formellt och informellt som på så vis ger eleverna 

en tydlig markering. Tydlig övergång kan också vara att en övergång inleds med formella 

inslag för att sedan övergå till det informella är tydligt. Ackesjö (2014) menar att 

ambitioner som baseras på att klargöra gränser mellan olika skolformer är av godo. 

Tydliga gränser kan främja mjuka övergångar hos eleverna eftersom de får en tydlighet 

om vad som är skoltid och vad som är fritidstid. En annan övergång som sker dagligen på 

fritidshemmet är den som sker i anslutning till ett mellanmål. Här åtskiljs den övergången 

som sker mellan aktivitet och mellanmål och den som sker mellan mellanmål och 

aktivitet. Hur denna övergången genomförs skiljer sig från verksamhet till verksamhet. I 

nuläget har skolan som utvecklingsarbetet genomförts på tagit bort samlingsmomentet 

under denna formen av övergång. I detta utvecklingsinriktade arbetet återinfördes 

samlingen i en annan form och struktur. De ovannämnda övergångarna som beskrivits har 

använts i det här utvecklingsarbetet som metod för att genomföra samlingarna i 

undersökningen. Syftet med arbete är att genomföra samlingar som övergångsmetod.  
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2 Bakgrund  

 

Denna delen av arbetet kommer att behandla bakgrunden till fritidshemmets historia och 

samlingar som moment inom fritidshemmet samt i skolan. Syftet med bakgrunden är att 

tydliggöra och förklara grundläggande kunskaper kring moment och verksamheter som 

ligger till grund för detta utvecklingsarbete.  

 

2.1 Fritidshemmets bakgrund 

Historiskt har fritidshemmet haft olika syften och också olika namn. Från att ha varit 

arbetsstugan på 1800-talet till att bli eftermiddagshemmet på 1930-talet, blev det runt 

1960-talet just fritidshemmet, som det heter än idag. Syftet med arbetsstugan var enligt 

Hippinen Ahlgren (2017) att fostra barnen till arbetare samt att få de till att vara i skolan, 

något som på den tiden fortfarande var onormalt. Fokus var på arbete i flera olika former. 

En revolt mot att barnen arbetade gjordes, och verksamheten fick ett nytt namn som blev 

”Eftermiddagshemmet”. Syftet med verksamheten blev då istället meningsfulla 

aktiviteter och avkoppling för barnen. Hippinen Ahlgren (2017). Syftet för fritidshemmet 

var att stärka barnens vilja att vara i skolan och för att positivt ladda deras uppfattning om 

skolan som verksamhet. Hippinen Ahlgren (2017) skriver om  att det strävades efter att 

fritidshemmets lokaler skulle kännas som en hemmamiljö och att de ville skapa en miljö 

för eleverna i form av bland annat skapande och vardagssysslor och riktades sig till 

eleverna i åldrarna 7-10 år. I början på 90-talet skedde det en integrering av fritidshemmet 

i skolan både gällande lokaler, men också personal. Helhetssynen blev enligt Rohlin 

(2001) betydande för utbildningen i Sverige. De som arbetade som fritidspedagoger 

skulle tillsammans med klasslärarna bilda arbetslag och komplettera varandras roller för 

att främja utveckling och lärande för eleverna. Fram tills idag har fritidshemmet precis 

som skolan utvecklats. Fritidshemmet finns sedan 2016 som en egen del i Skolverkets 

läroplan och innehåller dess uppdrag och mål för verksamheten. Hippinen Ahlgren (2017) 

skriver att behovet av fritidshemmet är stort och att antalet inskrivna elever ökat markant, 

samtidigt som fritidshemmet också har ett väsentligt utbildningsuppdrag. Detta har 

sannolikt bidragit till att de olika skolformerna mer och mer liknat varandra. Den tydliga 

markeringen mellan verksamheterna kan då uppfattas som otydliga för eleverna.  

 

2.2 Samlingarna 

Under skoltiden har eleverna haft samlingar, men dess karaktär har till viss del varit 

olikartad än den fritidshemmet haft. Samlingarna som ägde rum under skoltiden, ansågs 

då vara fokuserade på elevernas grundläggande lärande och inlärning. Vallberg Roth 

(2002) skriver att samlingarna på skoltid mer varit ett sidoordnat ämne. Då har 

samlingarna till stor del gått ut på att samla eleverna för att påvisa skoldagens början eller 

som ett tillfälle att förmedla information på. Nuförtiden ser det annorlunda ut och 

samlingens betydelse har under skoltiden fått en omfattande karaktär. Davidsson (2000) 

menar att sedan 1980-talet har samlingar mer och mer liknat de som genomförs på 

fritidshemmet. Samlingar har från början figurerat i fritidshemmets traditioner och enligt 
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Haglund (2004) är genomförandet av samlingar något som de flesta lärarna på 

fritidshemmet har i sitt kunskapsregister. Samlingarna i fritidshemmet har använts både 

till att förmedla information men också till att främja gruppens gemenskap. 

 

 

3 Nulägesanalys 

 

I denna delen av arbetet beskrivs hur det i nuläget ser ut på skolan som arbetet genomförts 

på. Beskrivningen ska ge en bild av hur fritidshemmets lokaler är utformade samt ge en 

inblick över vilka förutsättningar som hade kunnat användas i arbetet. Verksamheten är 

till stor del utformad efter lärarna på fritidshemmets önskemål. Det innebär att det finns 

en tanke med varje rum, även om syftena för rummen kan ändras. Det ges även en inblick 

över hur verksamheten gör i de olika horisontella övergångarna som sker i samband med 

fritidshemmets verksamhet. I samma del behandlas nuläget av samlingar för att sedan 

avslutas med ett stycke där personalen fått delge deras syn på nuläget i verksamheten.  

 

3.1 Fritidshemmet 

Det utvecklingsinriktade arbetet kommer att genomföras på en skola som ligger placerad 

i sydöstra Sverige. Skolan ligger i en medelstor stad som har ett tiotal grundskolor i 

kommunen. Denna skolan finns det ca 380 elever och årskurserna är förskoleklass upp 

till årskurs 6. Det är en homogen skola där majoriteten av eleverna har svenska som 

modersmål. Skolan har fem avdelningar på fritidshemmet. De elever som går i 

förskoleklass och de som går i årskurs 1-2 är uppdelade i två avdelningar var. De äldre 

och kvarstående eleverna har en gemensam avdelning. Utvecklingsarbetet genomfördes  

på en avdelning för elever i årskurs 1-2. Avdelningen har ett flertal lokaler som nästan 

enbart används på fritidstid. Ibland används de under skoldagen som grupprum eller 

vilorum.  

Det rummet som kommer att användas i samlingarna är ett rum som är både ett grupprum 

men också ett kök. Detta rum kommer i arbetet att kallas för Rum A. Rummet har plats 

för ca 15 stycken vid borden. I en del av rummet finns det möjlighet för en samling på 

golvet med plats för en medelstor avdelning. Whiteboardtavla, spel, leksaker, tidningar 

och andra mindre saker finns i hyllor. Ett enkelt utrustat kök tar upp ett hörn utav rummet. 

 

3.2 Fritidshemmets övergångar och samlingar 

Under en dag på fritidshemmet får eleverna vara med om olika former av övergångar. En 

av övergångarna är den som sker mellan skoldagen och dagen på fritidshemmet. I nuläget 

går lärarna på fritidshemmet in i klassrummen där eleverna som går på fritids befinner 

sig. Där berättar de för eleverna vilka som ska vara på fritidshemmet och vart de ska 

befinna sig efter uppropet. När jag samtalat med eleverna har det kommit fram att alla 

inte upplever att tiden på fritidshemmet börjar när lärarna gör upprop i klassrummet. En 

del elever menar på att det är klart att tiden på fritidshemmet börjar när de kommer in i 
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klassrummet vid upprop. Nedan följer två olika svar på frågan om hur de vet när tiden på 

fritidshemmet börjar: 

Elev 1: Fritids börjar när det är mellanmål. 

Elev 2: Fritids börjar kvart i två. 

 

I kapitlet där planeringen för aktionen beskrivs skriver jag om vikten av att genomföra 

moment på dess naturliga arena. I nuläget sker samlingen i klassrummet och inte på 

fritidshemmet. Därför kan en samling som sker på fritidshemmet istället för i 

klassrummet möjligtvis vara mer gynnande. I detta utvecklingsarbete vill jag ta reda på 

hur en samling som ett kort och tydligt formellt inslag kan tydliggöra gränsen mellan 

skoltid och fritidstid för eleverna och därmed klargöra aktiviteterna för resten av dagen.  

 

När jag var på fritidshemmet handlade majoriteten av elevernas frågor om vad de skulle 

göra. Personalen har satt upp en tavla på väggen som ska visa eleverna vad som ska ske 

dag för dag. Varje enskild veckodag har bilder på aktiviteter förljt av en text. Bilderna är 

uppsatta i den ordningen som de ska genomföras. När jag frågar eleverna om hur de får 

reda på vad de ska göra på fritidshemmet berättar en elev om tavlan: 

 

Elev: Jag kollar på tavlan ibland, men jag glömmer bort det. 

 

En annan form av övergång som sker är den mellan aktiviteter och dagliga moment på 

fritidshemmet. När eleverna i nuläget ska byta mellan aktivitet till mellanmål ringer 

personalen i en klocka. Eleverna letar reda på en kamrat och går bort till matsalen. En del 

av eleverna uppfattar klockan och går direkt, medan andra elever vill avsluta aktiviteten 

som de är mitt uppe i. De går två och två. Väl i matsalen kontrolleras det om alla eleverna 

är på plats. Förut genomförde personalen samlingar i form av att ställa upp i led, för att 

sedan gå till matsalen. Detta togs bort då personalen upplevde situationen som 

konfliktskapande. När eleverna ätit upp mellanmålet får var bord för sig, reda på vad de 

ska göra när de dukat av. 

 

De samlingar som sker på fritidshemmet är när eleverna är indelade i smågrupper och ska 

genomföra aktiviteter i dessa. Då förklarar lärarna vad eleverna ska göra. Avdelningen 

har innan haft samlingar i fritidshemmets lokaler men har ändrat det upplägget. I min 

intervju med personalen ska jag ta reda på varför samt hur de ser på samlingarna i den 

horisontella övergången i nuläget. Förhoppningen är att jag kan ta fram verktyg för att 

just de samlingarna kan bli en kontinuerlig del i verksamheten.  

 

3.3 Personalens berättelser 

För att få de ordinarie personalens perspektiv på hur deras verksamhet ser på samlingar 

och övergångar, samtalade vi genom en ostrukturerad intervju. I samtalet har jag frågor 

sedan innan som vi diskuterar kring. Personalen förklarar att de berättar för eleverna vad 

som ska hända på fritids under uppropet i klassrummet när skoldagen är slut. Vid lovdagar 

har de samlingarna i fritidshemmets lokaler med hjälp av bildstöds-schema. Mindre 
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samlingar får eleverna en gång i veckan då de har trivselträffar i mindre grupper. Även 

där får eleverna reda på vad som ska ske i fortsättningen av dagen. Personalen får frågan 

om när de anser att en samling gynnar eleverna. De svarar att det vid utflykter, speciella 

aktiviteter, men också en vanlig dag, då det kan vara en trygghet för många elever. De 

förklarar också att eleverna vid samlingar får ta del av gruppkänsla och förmågor som att 

ta instruktioner, turtagning, lyhördhet. När vi pratar om nackdelar vid samlingar menar 

de på att ramfaktorer som tidpunkt och tidslängden för samlingar är av vikt. De menar på 

att en del elever har svårt för en samling direkt efter skolan då det blir en utmaning för 

vissa. Eleverna får då fler intryck och det blir oroligt. De kan enligt personalen uppleva 

det som att läraren pratar till alla andra och då kan en tristess uppstå för en del elever.  

Med hjälp av personalens åsikter och erfarenhet planerar jag hur samlingarna ska 

genomföras. Det ringer varningsklockor när personalen förklarar att de inte har stora 

samlingar efter skolan för att det blir en utmaning eftersom att en del elever får fler intryck 

och blir på så sätt oroliga. Däremot tror jag att om eleverna får komma in i ett nedsläckt 

rum med lugn musik, förhoppningsvis kan finna ro. Jag får också tänka på att eleverna 

har suttit i skolbänken under många timmar och att samlingen inte ska utföras en allt för 

lång tid.    



  

 

6 

 

4 Syfte och mål 

 

Syftet med det här utvecklingsinriktade arbetet är att använda samlingar som 

övergångsmetod för att skapa tydlighet för eleverna. Med tydlighet avses att eleverna kan 

få vetskap kring nästkommande moment och på så sätt förbereda sig för det. Målet är att 

med hjälp av samlingar som övergångsmetod, möjliggöra att övergångarna mellan 

momenten får en tydligare markering. Eleverna ska också med hjälp av samlingarna få 

en tydlighet över vad nästkommande moment är. Ett avslutande mål är att kunna bidra till 

samlingstekniker samt kunskap för att genomföra samlingar.  

 

• Genom samlingar ge eleverna ökad tydlighet för vad som ska ske under 

fritidstiden.  

• Arbetet förväntas skapa en tydligare markering mellan dagliga moment i 

fritidshemmet.  

• Arbetet förväntas bidra till teknik och kunskap för hur samlingar kan genomföras  
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5 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för det utvecklingsinriktade 

arbetet. Den forskning som hittades var mestadels skrivet utifrån andra verksamheter i 

skolan än just fritidshemmet. Övergångarna som beskrivs i forskningen handlade till stor 

del om övergången gällande förskola och förskoleklass, men gick att överföra i just de 

övergångarna som valts i detta arbetet. Sökningen fick vidgas till närliggande områden 

och kan på så sätt kopplas till det som berör det utvecklingsinriktade arbetet. Detta 

kompletterades med forskning som direkt riktas mot övergångarna på fritidshemmet. Den 

tidigare forskningen innehåller rubrikerna Samlingar inom skola och fritidshem, 

Ledarskap och Mjuka övergångar inom fritidshemmet och Samverkan. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning. 

 

5.1 Samlingar inom skola och fritidshem 

Samlingar inom skola och fritidshem kan se olika ut. Beroende på hur samlingen 

genomförs eller hur lärarens ledarskap är, finns det olika regler som eleverna ska förhålla 

sig till. Enligt Rubenstein Reich (1993) har de regler och krav som lärarna förväntar sig 

av eleverna under samling betydelse. I detta utvecklingsarbete kommer samlingarna att 

vara obligatoriska. I sin avhandling om fritidspedagogens handlingsrepertoar skriver Dahl 

(2014) att obligatoriska samlingar på fritidshemmet är en plats för samvaro, men att den 

sortens aktiviteter i formell prägel sker i varierande former i olika verksamheter. Under 

samlingarna går lärarna igenom hur dagen ser ut. Eleverna som ska vistas på 

fritidshemmet under eftermiddagen får möjlighet att uppleva en gemenskap. Dahl (2014) 

poängterar vikten av lärarnas sätt att utforma miljöer och aktiviteter för att ge möjlighet 

att stärka verksamhetens hållbara gemenskaper. Ett begrepp som kan sätta ord på just 

detta är Praktikergemenskaper. I Dahls avhandling Barns sociala liv på fritidshemmet, 

beskrivs Praktikergemenskaper som bevarandet av goda relationer kring gemensamma 

aktiviteter.  

 

5.2 Ledarskap 

Mötet med elever kan ses på olika sätt eftersom det till stor del styrs av lärares 

förhållningssätt som både är varierande och individuellt. I Maria Ursbergs avhandling 

Möjliga möten (1996) benämns tre olika sätt att samverka vid exempelvis en samling på 

ett fritidshem. De tre sätten att samverka på är Social ordning med fast struktur, Social 

ordning med öppen och flexibel struktur och Social ordning med sluten och styrd struktur. 

Social ordning med fast struktur innebär att ledaren utgår från redan satta rutiner i 

verksamheten. Ledaren uppfattas som närvarande i elevens utveckling och vardag och 

ledarskapsstilen kännetecknas av att vara en instruktör och inspiratör. Samtidigt som 

ledaren ser till att påverka eleverna, vägleder den i samspel med eleverna. Just fast 

struktur kan kopplas till det formella och skolinriktade som sker under skoldagen. 

Haglund (2004) använder sig av begreppet De Skolinriktade Efterföljarna, som kan tolkas 
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som de lärarna i fritidshemmet som frångått de informella traditionerna som annars 

tillhört lärarna i fritidshemmet. 

Social ordning med öppen och flexibel struktur intresserar sig för och uppmärksammar 

elevernas sysselsättningar. Ledarskapsstilen kännetecknas av inspiratör och informatör. I 

samspelet med eleverna agerar ledaren likt den ovanstående stilen genom att vara 

närvarande och intresserad. Gemensamt för de två ovanstående uttrycken sett till hur 

ledaren förhåller sig till eleverna, är närvaron och intresset kring eleverna. Haglund 

(2004) poängterar att för att kunna främja en trygg verksamhet på fritidshemmet för 

eleverna krävs det att lärarna kan “läsa av” elevernas mående. Denna ledarskapsstilen 

förespråkar det informella lärandet i samlingar. Haglund (2004) menar på att de som inte 

benämns som efterföljare, är “fostrare” och åtskiljer sig från det skolinriktade. 

I Social ordning med sluten och styrd struktur navigerar ledaren eleverna i en redan 

bestämd norm. Ledarskapsstilen kännetecknas som informatör och instruktör och 

intresserar sig inte alls för elevernas upplevelser och upptäckarlust. Samspelet och 

kommunikationen med eleverna är av låg grad. Den stora skillnaden mellan denna stilen 

och de två ovanstående är att det formella lärandet tar över och att gemenskapen mellan 

eleverna och lärarna avtar. 

 

5.3 Mjuka övergångar inom fritidshemmet 

Ackesjö (2014) skriver i sin avhandling Barns övergångar till och från förskoleklass om 

att de tydliga skillnader som barnen förknippar med olika verksamheter skulle kunna tyda 

på att verksamheterna har tydliga identiteter ur elevens perspektiv. De har 

uppmärksammat att de olika verksamheterna eller formerna erbjuder olika innehållsfokus 

och att eleverna erbjuds olika aktörskap på de olika arenorna. Under samtal med eleverna 

framkommer dock att många elever har en fundersamhet om när övergången mellan 

verksamheterna sker. I avhandlingen skriven av Ackesjö (2014) exemplifieras ett sätt att 

skapa mjuka övergångar. Ett av dessa exempel handlar om att göra verksamheterna i de 

olika skolformerna så lika varandra som möjligt för att eleverna ska kunna känna igen 

regler, normer och rutiner, komponenter i dagordningen elever förväntas läras sig under 

skoldagen. 

Ackesjö (2014) skriver också om horisontella övergångar som definieras som en 

övergång och som sker dagligen eller vid ett flertal gånger under en vecka. En av 

övergångarna som detta arbetet handlar om, är den som sker mellan skoltid och fritidstid. 

Elevernas tid på fritidshemmet är varierande och kan vara alltifrån dagligen till några 

dagar i veckan. Ackesjö (2014) menar på att just dessa övergångarna gör att det sker en 

omställning i elevernas deltagande och agerande i fritidsverksamheten. Eleverna sätts i 

ett nytt sammanhang, där de förväntas klara av att infinna sig i de olika skolformerna. De 

andra två övergångarna sker i anslutning med mellanmålen och aktiviteterna som sker 

innan och efter. 

 

5.4 Samverkan 

Ett sätt för att kunna skapa mjuka övergångar och för att uppnå kontinuitet, kräver 

kommunikation. Ackesjö (2014) benämner denna kontinuitet för kommunikationslänkar 



  

 

9 

 

och det innebär att kommunikation mellan de inblandade parterna är central för att skapa 

lärande, förtroende, trygghet och möjligheter för lärarna och eleverna i övergångarna. 

Genom kommunikation får lärarna en inblick i elevens dagsform. Dagsformen i det här 

fallet kan påverka utfallet av en övergång både för elever men även hos lärarna. 

 

Hansen (1999) tar i sin text Yrkeskulturer i möte: läraren, fritidspedagogen och 

samverkan upp om samverkan mellan lärare i fritidshem och övriga lärare. Det beskrivs 

att glappet traditionellt sett har varit stort mellan de olika yrkesgrupperna men att det på 

senare tid vuxit fram en bättre förståelse och samverkan. Det har inneburit att de olika 

lärarna känner ett ansvar gemensamt för eleverna på skolan under hela skoldagen. 

(Hansen 1999) I texten benämns personalrummet som en viktig del för att olika lärare ska 

kunna skapa bra samverkan och kunna planera en bra skola och fritidstid, dock nämner 

de också att det är svårt att få till bra möten under raster då de olika yrkesgrupperna ofta 

inte är i personalrummet samtidigt. Lärarna i fritidshemmen är ofta tillgängliga för 

eleverna på rasterna oavsett om de är ute på rast eller inte. På det sättet är det svårt för de 

att vara helt lediga på rasterna (Hansen 1999). Ett sätt som lärarna i fritidshem mellan sig 

och även övriga lärare, samverkar på är att dela upp och växla ansvaret under en lektion 

under skoltid mellan sig, det kräver en bra planering (Hansen 1999). 

 

5.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kom det fram att förväntningar på eleverna spelar roll. 

Förväntningarna kan variera och i slutändan har lärarnas ledarskap en viktig del i hur en 

samling är uppbyggd. Den tidigare forskningen tar upp tre olika sätt att samverka som 

ledare i vid en samling. Beroende på vilket sätt du som lärare använder dig av kommer 

samlingarnas syfte att påverkas. Samlingar med styrd struktur används mest för att delge 

information och är något målstyrd. De samlingar med mindre styrd struktur grundar sig 

mer i gemenskap, omsorg och ett intresse för deltagarna i samlingen. 

En mjuk övergång kan uppfattas som att eleverna känner igen bägge skolformernas 

utformning. Trots det, ska eleverna infinna sig i två olika arenor. När skoltiden tar slut 

lämnar klasslärarna ofta över till lärarna på fritidshemmet. Nya lärare kan också innebära 

nya förhållningsregler och annat ledarskap. Det gör att eleverna får ställa om. En annan 

del som ändras är upplägget i undervisningen. Tiden på fritidshemmet är till stor del mer 

inriktat till det informella lärandet, medans skoltiden har en formell karaktär. Även 

övergångar mellan olika moment i verksamheten medför att eleverna förväntas ställa om. 

 

Avslutningsvis kan en samverkan mellan lärarna i de olika skolformerna gynna en 

övergång. De lärare som ska ha eleverna under den sista delen av dagen kan då få 

möjligheten att få en helhetssyn över eleverna. Det gör att lärarna på fritidshemmet kan 

med hjälp av flexibilitet skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna som 

befinner sig på fritidshemmet. En samverkan kan ske genom kommunikation i 

personalrummet eller under andra tillfällen, antingen bestämda eller oplanerade. 
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6 Pedagogisk positionering 

 

I min pedagogiska positionering behandlar jag de grundstenar den valda pedagogiken 

detta arbete vilar på. Detta utvecklingsarbetet innefattar ett flertal moment som går att 

diskutera som exempelvis gemenskap, turtagning och ett samspel mellan deltagarna i 

samlingarna. De två delar som står i fokus för detta arbete är samlingars och 

tydliggörandets påverkan på övergångar. En samling som kännetecknas av att vara tydlig 

innebär en inkludering av alla elever. Samtidigt kan den genom sin förmedling av en 

tydlig struktur samt oskrivna normer och regler inom sociala samspelet bidra till ett 

lärande som berör det demokratiska fostrandet.  

Ett lärande ska inte bara användas inom skolans område, utan målet är att kunskapen ska 

kunna användas även utanför skolan. Detta kan även benämnas som pragmatiskt lärande. 

Säljö (2012) skriver om pragmatiskt lärande och innebörden av i relationen mellan 

undervisningens innehåll och elevernas upplevelser utanför skolan. Under en del av 

samlingarna var inledningen öppen för ett deliberativt samtal. Eleverna fick berätta fritt 

om något som hänt i helgen eller uttrycka en åsikt. Samtidigt som ordet var fritt, fick jag 

ibland styra talfördelningen för att det skulle bli så rättvist som möjligt. Att styra 

talfördelningen till en rättvis nivår där alla elever får komma till tals kan kopplas till 

Skolverkets riktlinjer om att elever ska få möjlighet till att utvecklas genom att delta i 

demokratiska arbetssätt och processer. Lgr11 (2011).  Genom att i skolan lära sig vikten 

av att låta alla sina klasskamrater få komma till tals och därmed bidra till en demokratisk 

och rättvis miljö kan elevers kunskaper genom detta sträcka sig även utanför 

skolkontexten.  

Olika situationer kräver olika ledarskap. I denna aktionen var de tre olika 

samlingsformerna planerade och strukturerade på olika vis. Då krävdes det att jag 

reflekterade innan om vilket ledarskap jag som ledare skulle inta. Kan jag som ledare 

anpassa mitt ledarskap efter vilken situation, kan det gynna momentets upplägg och 

förhållningsregler. Jag tror att ett varierat ledarskap gör att eleverna får en tydlighet för 

hur de väntas agera. Om till exempel röstläget är höjt med ett allvarligt ansiktsuttryck kan 

eleverna förstå att en situation är allvarlig och det är av vikt att vara lyhörd. I avsnittet 5.2 

beskriver jag Ursbergs (1996) tre olika ledarskapsstilarna som jag valde att använda mig 

av i denna aktionen. Anledningen till att jag valde att använda mig av just de 

ledarskapsstilarna, var att jag kunde applicera dem i mitt ledarskap under aktionen.  
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7 Metod 

 

I det här kapitlet redogörs metoden som använts i arbetet. Inledningsvis kommer 

aktionsforskningen att förklaras med text och modell. Sedan kommer min egna version 

av Lewins cykliska modell att namnge rubrikerna samt ligga till grund för processen i 

metoddelen.   

Jag valde att genomföra ett utvecklingsarbete med hjälp av en kvalitativ undersökning. 

Denscombe (2016) menar att kvalitativa forskningsmetoder, till skillnad från kvantitativa,  

inriktar sig på mindre undersökningar. Kvalitativ forskningsmetod sammankopplas med 

forskningsmetoder som observationer, intervjuer och dokumentation (a.a.). Anledningen 

till valet av forskningsmetod, var att den, precis som Denscombe (2016) skriver, har stor 

fäste på verkliga dilemman och inte tagna ur intet. 

 

7.1 Aktionsforskning 

Utvecklingsarbetet inspirerades av en modell från aktionsforskning. Aktionsforskningen 

sammankopplas gärna med mindre forskningsplaner med praktisk inriktning. Denscombe 

(2018) skriver om fyra karaktärsdrag som ringar in just aktionsforskningen: 

• Praktisk inriktning som innebär att ta sig an verkliga dilemman för att lösa dessa. 

Forskningen implementeras i samband med praktiken och inte som ett tillägg. 

Arbetet grundar sig på ett område som jag anser ha en utvecklingspotential. En 

viktig del i planeringen var att jag skulle inta ett deltagarperspektiv och inte ett 

åskådarperspektiv. 

• Förändring ses som något viktigt och nämns i positiv bemärkelse. I 

aktionsforskningen handlar det om förändringar i en mindre skala. I just detta 

arbete handlar det visserligen om förändringar men inte en alltför stora. 

Samlingarna som genomförts har eleverna en viss kännedom i sedan tidigare, men 

då har de varit utformade på annat sätt. En alltför stor förändring hade, ur mitt 

perspektiv, inte varit bra för elevgruppen. Detta grundar jag till stor del på att 

aktionen endast varade i fem veckor. Det skulle ta längre tid för att få en 

kontinuitet i en stor förändring. 

• Deltagande handlar om att vikten av att de ledande personerna i forskningen är 

aktivt delaktiga. I de samlingar som genomförts har jag varit aktiv som antingen 

ledare eller som deltagare. Deltagare i ett eventuellt deliberativt samtal, men också 

ledare som i att upprätthålla ordning och tur-reglering. 

• Cyklisk process, där förloppet är ständig och där forskningen har en respons 

gentemot praktiken. Nedan kommer jag att skriva om relevansen för den cykliska 

processen gentemot mitt utvecklingsarbete.   

 

Rönnerman (2012) skriver om aktionsforskning som ett begrepp gällande att utveckla en 

verksamhet. En problemformulering blir till vision som sedan leder till en djupare insikt. 

Detta utvecklingsarbete ska förhoppningsvis också leda till en förändring i praktiken. Ett 

samband mellan ett sätt att tänka om praktiken och ett tillvägagångssätt i praktiken (a.a.). 
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I utvecklingsarbetet ska jag se om samlingar på fritidshemmet kan göra att elevernas bild 

över hur dagen på fritids, blir tydligare. Detta innebär att samlingarna ska planeras, 

genomföra samlingar samt iaktta och reflektera. Som en vägledning i läsningen av 

aktionsforskningen i detta utvecklingsarbete har jag inspirerats av Lewins cykliska 

process. Rönnerman (2012) skriver om just denna process och dess fyra väsentliga delar: 

Planera, Genomföra, Observera och Reflektera. Nedan visas Lewins cykliska process i 

en modell (se figur 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att förenkla upplägget i arbetet har jag valt att ta fram en egen version av modellen 

som innebär att det blir tre delar istället för fyra. I denna modellen heter de olika delarna 

Planera, Genomföra - Observera och Reflektera. Genomföra och Observera är ihopsatta 

till en del. Anledningen till att jag valde att sätta samman Genomföra och Observera är 

att jag under genomförandet av aktionen även observerade. Då skulle även strukturen bli 

lättare för läsaren då de delarna var lika varandra. Nedan har jag valt att illustrera dessa 

centrala delarna i en bild, som inspirerats av Lewins cykliska process (se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 

Figur 2 
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8  Resultat 
 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för resultatet av den genomförda 

aktionsforskningen. I kapitel 8.1 beskriver jag hur aktionen planerades och påbörjades. I 

kapitel 8.2 redogörs för hur genomförandet gick till samt de observationer som gjordes 

under samlingarna. Avslutningsvis kommer kapitel 8.3 att knyta samman resultat genom 

en reflektion som sedan ligger till grund för den avslutande diskussionen i kapitel 9.  

 

8.1 Planera 

Det första steget i min aktionsmodell är Planera. Utvecklingsarbetet genomfördes under 

fem veckors tid på ett fritidshem. På det utvalda fritidshemmet hade jag varit innan och 

kunde därför upptäcka ett område som skulle kunna utvecklas. Området var att använda 

mig av samlingar som övergångsmetod i syfte att tydliggöra dagen för eleverna genom 

en markerad samling. Då jag under en tid innan utvecklingsarbetets början besökt 

fritidshemmet kunde jag få erfarenhet kring arbetets förutsättningar. Under flera av mina 

besök på fritidshemmet fick jag frågor om vad vi skulle göra härnäst. Det framkom även 

att en del elever inte uppfattade tiden mellan skolan och mellanmålet som fritidstid. Jag 

observerade och frågade eleverna frågor kring de övergångar som detta arbetet berör. 

Dessa samtal presenteras i de nedanstående underkapitelen 8.1.4 - 8.1.7.  

Förutom mina besök på fritidshemmet har jag kompletterat med erfarenhet kring hur jag 

samlar en elevgrupp samt hur en något stillasittande samling kan motivera de elever som 

ibland tycker att liknande moment är jobbiga. Då det finns en befintlig relation till 

elevgruppen kan uppstående dilemman möjligen förhindras med hjälp av att jag lärt mig 

hur en del konfliktfyllda situationer kan undvikas på bästa sätt. Exempelvis en ramfaktor 

som längden på en samling. 

Ramfaktorer som elevantal, rum och tidsram såg jag till att skriva ner, då det kan vara 

användbart i planeringen av arbetet. Under planeringsstadiet lästes avhandlingar och 

annan forskning som handlade om övergångar och samlingar. Detta för att få utökad 

kunskap och som sedan ska kunna användas i planeringen. Rönnerman (1998) nämner att 

praktikern vid planeringen kan använda sig av relevant litteratur för att stödja sig mot och 

få hjälp av. 

Förberedelser och erfarenhet är av vikt i planeringen såsom ledarskap är av vikt vid 

utförandet av samlingarna. Lena Rubinstein Reich (1996) skriver om att det finns tre olika 

sorters av samtal i samlingar: Förhöret, Det ledda samtalet och Det äkta samtalet. De två 

sistnämnda formerna av samtal var de som kom att användas under mina samlingar.  

Det ledda samtalet innebär att det finns ett ämne som läraren förhåller sig till. 

Turtagningen fördelar läraren jämnt mellan eleverna. Denna formen av samtal vid 

samling används vid Måndagssamlingen. Eleverna kan då få möjlighet att uttrycka sin 

åsikt, alternativt har de kanske något att berätta om en speciella aktivitet som 

dagordningen tar upp. Läraren avgör då vem som ska få ha ordet, för att få en så jämn 

och rättvis balans i talutrymmet som möjligt. 
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Det äkta samtalet kännetecknas av att läraren inte har ett förutbestämt ämne, utan att 

samtalet kan byggas på egna tankar och erfarenheter. Läraren ställer frågor till eleverna 

av intresse. Den sistnämnda formen av samtal som kallas för Förhöret innebär att läraren 

ger frågor till eleverna som läraren redan vet svaret på. Svaren från eleverna ska vara 

korta som läraren sedan bedömer.  

 

8.1.1 Urval och missivbrev 

Valet av vilket fritidshem som skulle vara med i utvecklingsarbetet grundade sig i att jag 

har en kännedom av just det fritidshemmet sedan innan. Det var också så 

utvecklingsarbetets ämne och syfte kom till.  Eleverna och personalen känner mig och jag 

känner till hur verksamheten är uppbyggd. Det gör att jag i planeringen kunde planera 

utifrån det jag redan visste om både eleverna men också verksamheten. 

Eftersom eleverna i utvecklingsarbetet är under 15 år informerades deras vårdnadshavare 

om deltagande med hjälp av ett missivbrev som skickades ut några veckor innan arbetet 

skulle inledas. Innehållet av vad arbetet handlade om klargjordes. Missivbrevet innehöll 

information om utvecklingsarbetet, de samtal som skulle genomföras samt en efterfrågan 

om att både elev och vårdnadshavares godkännande av dessa. Om vårdnadshavare inte 

samtyckte med arbetet och intervjuerna fanns en möjlighet till att tacka nej till detta. 

Slutligen angavs kontaktuppgifter till oss vid frågor och eventuella synpunkter. 

Missivbrevet finns i sin helhet i (Bilaga A) och grundar sig på vetenskapsrådet (2017) och 

dess forskningsetiska principer, som beskrivs i avsnitt 8.4. Ingen av vårdnadshavarna tog 

ställning till deras barn inte fick delta. Antalet elever som fick godkännande till att delta 

var 18 stycken. 

 

8.1.2 Forskningsetiska principer 

Vid ett forskningsarbete är det av vikt att värna och respektera individen utifrån flera sätt 

att se. Vetenskapsrådets God forskningsed tar upp fyra elementära krav vid forskning. 

Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet handlar om att de som berörs av forskningen skall informeras om 

projektet. Deras uppdrag, villkoren och att deltagandet är av egen vilja, nämns som en 

regel av vikt. Den som medverkar i projektet ska också vara medveten om att de uppgifter 

som samlas in, endast kommer att användas i forskningen och inte i andra syften. 

Deltagarna i den här studien är barn. Eftersom deltagarna i det här arbetet är under 15 år 

måste jag i enlighet med informations- och samtyckeskravet fråga vårdnadshavarna innan 

jag frågar eleverna om de vill vara med i arbetet.  

 

Samtyckeskravet innebär att de som medverkar i projektet själva avgör om de ska vara 

med eller inte. Precis som i informationskravet, beror det på i vilken form undersökningen 

är. Nyttjandekravet handlar, precis som jag tog upp i samtyckeskravet att information som 

berör deltagarna bara används i arbetet. I stora drag handlar det om användandet av 

uppgifterna som samlas in. Konfidentialitetskravet innebär att att känslig information 

samt uppgifter om deltagarna ska lagras på ett säkert sätt. Enskilda personer ska ej kunna 
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identifieras av utomstående personer. Håkansson (2017) betonar vikten av att vara 

försiktig angående att den enskilda deltagarens identitet inte avslöjas. För att tillgodose 

detta dilemmat, lade jag stor vikt i att utgå från de forskningsetiska principerna och främst 

då Konfidentialitetskravet. Detta kravet handlar om hur informationen lagras och jag har 

berört de olika kraven mer utförligt i dess egna del i detta arbetet. I loggboken skrev jag 

också ner citat från konversationerna mellan mig och eleverna under samlingarna. 

 

8.1.3 Loggbok 

Under utvecklingsarbetets gång skrev jag ner hur processen gick till i en loggbok, likt en 

arbetsjournal. Rönnerman (2012) benämner loggboken som ett pedagogiskt verktyg och 

menar på att det blir ett hjälpmedel för att kunna se hur jag tänkt samt hur jag agerat i 

praktiken. Det kan också vara till hjälp till den som intresserar sig för utvecklingsarbetet 

och vill efterlikna ett liknande. Då går det att få inblick i hur processen gått tillväga. I min 

loggbok fokuserade jag på att även anteckna tidpunkterna vid olika händelser. På så sätt 

kunde jag upptäcka om det fanns en korrelation mellan tid och händelser och om detta 

skapade något mönster.  

 

8.1.4 Intervjuer 

För att ge möjlighet till elevernas egna perspektiv gällande samlingarna genomfördes 

ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes under eller efter samlingarna. De kunde 

också ske vid ett annat tillfälle under dagen. Denscombe (2018) förklarar att en 

ostrukturerad intervju är en passande insamlingsmetod om syftet är att det finns ett 

förbestämt ämne som ska diskuteras. Den som leder intervjun ser till att en diskussion om 

ämnet startar, men låter sedan deltagarna diskutera fritt utan att själv agera i frågan. Syftet 

är att deltagarnas resonemang, istället för intervjuarens formade och ledande frågor, ska 

styra diskussionerna. Även intervjun med personalen som behandlas i nulägesanalysen 

var upplagd på samma sätt som intervjuerna med eleverna. Motiveringen till varför den 

här insamlingsmetoden valts är för att jag ville låta samtalen vara informella och 

deltagarstyrda. På så sätt kunde eleverna och personalen själva styra diskussionerna och 

beröra ämnen som de ansåg var viktiga för dem.   

 

8.1.5 Måndagssamling 

Genom en nulägesanalys har förutsättningarna för att genomföra samlingar underlättat i 

planeringsfasen. Med hjälp av den kunde eventuella dilemman som elevantal 

uppmärksammas redan i planeringsstadiet. Samlingarna som genomfördes i början av 

veckan i fritidshemmets lokaler hade fokus på att tydliggöra både dagen men också 

moment som sker under veckan. Tillsammans med personalen på fritidshemmet 

diskuterades vilken information som eleverna skulle få ta del av i form av exempelvis 

lovdagar och annat som stack ut från en vanlig vecka. Alla samlingar som genomfördes 

var under aktionens process. Antalet samlingar blev fyra stycken och de var strukturerade 

på samma sätt.  
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Eftersom att jag inte träffar de elever som är på fritidshemmet under deras skoldag, är en 

samverkan mellan mig och deras lärare av vikt. Skolverkets läroplan (2011) nämner 

vikten av att kännedom och fakta om både eleven, men också undervisningen utväxlas 

mellan lärarna i de olika skolformerna. Detta för att skapa en helhetssyn för eleverna, så 

att de får möjlighet att mötas och tas hand om på ett sätt som gynnar dem. Phillips & 

Soltis (2014) betonar vikten av att ge eleverna bra förutsättningar för att moment på 

fritidshemmet ska kunna bidra till ett lärandetillfälle. Läraren har därför ett ansvar att 

främja sådana förutsättningar. Självklart ska information vara av vikt för hur 

fortsättningen av dagen kan anpassas efter eleven eller elevgruppens behov. 

När samlingarna planerades, ville jag skapa en struktur. Precis som nulägesanalysen 

belyser, upplevde jag att det fanns ett behov av struktur. Därav ville jag då testa att genom 

samlingar införa de struktur som i mitt tycke fattades. På sätt ville jag se om det kunde 

leda till mjukare övergångar, med en tydlig markering på när tiden på fritidshemmet 

startar. 

 

Turordningen på informationen som elever skulle få ta del av i måndagssamlingen skulle 

under varje tillfälle vara uppbyggda på samma vis. Detta för att skapa en struktur och 

rutinisering för eleverna.  Utifrån Andishmands (2017) begrepp Rutinisering beslutades 

att behålla en för eleverna välkänd samlingsplats i syfte att eleverna skulle känna igen 

den sedan innan. Rutinisering innebär att rutin och organisering kring en verksamhet 

diskuterats samt beslutats genom gemensamma samspel som skett över tid. Genom att 

behålla en för eleverna välkänd samlingsplats, vet de flesta eleverna att de ska sitta ner i 

en ring och det har blivit en rutin. Även bildschemat som används i dagordningen är sedan 

innan välkänd av eleverna men i ett annat sammanhang och i en annan uppbyggnad. 

Bildschemat består av bilder på aktuella aktiviteter med tillhörande text som vanligtvis 

används på fritidshemmet till deras veckoschema som hänger på en vägg i korridoren. 

Dessa bilder skulle användas på liknande sätt fast istället för hela veckan, var de satta dag 

för dag på ett A3-papper (Bilaga B).   

Under planeringsstadiet såg jag till att ta reda på om det fanns tillgång till att spela upp 

ljud, samt om nedsläckningen av rummet fungerade. När eleverna skulle komma till 

samlingen ville jag ha avslappnande musik samt att lokalen var något nedsläckt. Detta för 

att försöka fånga ett slags lugn. Även mitt tonläge skulle så gott som möjligt vara lugnt. 

 

8.1.6  Aktivitet - mellanmål 

I nulägesanalysen gick det att läsa att samlingarna som genomfördes mellan aktivitet och 

mellanmål tagits bort från verksamheten. När eleverna nu hör ringklockan vet de flesta 

eleverna att det är mellanmål i matsalen som står på agendan, men en del elever behöver 

påminnas av personal.  

För att skapa en samling som skulle innebära att samla elevgruppen, kontrollera närvaron 

samt se till elevgruppen, fick jag använda mig av en samlingsmetod som används av mig 

i ett tidigare arbetsliv. För att det inte skulle bli ett allt för nytt moment för eleverna, valdes 

en samlingsplats som de känner igen. Precis bredvid samlingsplatsen ligger det en rad av 

stenplattor som ligger som en linje. Denna linje skulle användas för att eleverna skulle  
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kunna vägledas till linjen som de skulle bilda en rad på. Denna formen av samlingar 

genomförde jag åtta gånger.  

 

8.1.7 Mellanmål - aktivitet 

Den tredje, men också kortaste av samlingsformerna var den som genomfördes i 

övergången mellan mellanmål och nästkommande aktivitet. Då aktiviteten och vilken 

gruppindelning det skulle vara, var sedan innan planerad, behövdes ingen närmare 

planering från min sida. Denna samlingen genomfördes åtta gånger.  

 

 

8.2 Genomföra och observera 

Steg två i min aktionsforskning är Genomföra och Observera. Till denna delen använde 

jag mig av min planering som fått ligga till grund för hur samlingarna skulle genomföras. 

Under samlingarna som genomförts har information inhämtats i form av observation. 

Rönnerman (1998) skriver om att just observationen handlar om inhämtandet av 

information och det går därigenom att om det uppstått en förändring.  

Enligt Dimenäs (2007) ökar ens vetskap om elevernas lärande och process när en 

observation genomförs. Under mitt genomförande observerade jag för att sedan koppla 

det till det utvecklingsinriktade arbetet.  

 

8.2.1 Måndagssamling 

De samlingar som genomfördes i aktionen var utformade på tre olika sätt. Den formen av 

samling som kommer att beskrivas i denna delen är den som genomfördes i övergången 

mellan skoltid och tiden på fritidshemmet. Precis som det beskrivits ligger Rum A (se 

avsnitt 3.1) vägg i vägg med klassrummet som de inskrivna eleverna går i. I avsnitt 5.2 

beskriver jag olika ledarskap som går att användas vid samlingar. Ledarrollen som jag 

använde mig av i denna formen av samling var Social ordning med fast struktur. Ursberg 

(1996) beskriver denna formen som att ledaren uppfattas som en vägvisare och instruktör 

i ett samspel med eleverna. Den fasta strukturen kan liknas vid det formella som vanligtvis 

används i klassrummet. Eftersom att det fanns ett schema för vad samlingen skulle 

innehålla fanns det en fast struktur.  

En av lärarna på fritidshemmet går dagligen in i klassrummet för att meddela att vilka 

elever som skulle vara på fritidshemmet den dagen. Samma lärare arbetar även med 

klassen under skoltid. De dagarna som samlingen genomfördes i inledningen av dagen på 

fritidshemmet, meddelade läraren att de elever som ropas upp smyger in och sätter sig på 

mattan i köket. Några minuter innan elevernas intåg hade jag släckt ner belysningen och 

satt igång en skiva med ljud från regn och flod. En efter en kom de smygande in och 

eftersom att de vid ett fåtal tillfällen innan haft samlingar på denna mattan, visste de att 

de skulle sätta sig i en ring. Valet av samlingsplats är gjord efter min nulägesanalys och 

elevernas tidigare erfarenheter av samlingar på denna plats. När alla elever väl satt sig i 

ringen, kunde jag påbörja samlingen. Det förekom ett visst  motstånd till att sitta still, 
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men det var både kortvarigt och ett fåtal elever. Nedan kommer ett samtal mellan mig och 

eleverna under en av måndagssamlingarna: 

 

Elev: Varför ska vi sitta här? Jag vill leka! 

Jag: Jag ska berätta vad vi ska göra idag, men även lite viktiga saker som 

kommer att ske under veckan. Det tar inte så lång tid, men jag vill se till så att 

ni vet och att vissa saker inte blir en överraskning för er.. 

(utdrag ur loggboken 2019 – 04 - 29) 

 

Precis när jag skulle berätta om samlingens upplägg, räcktes ett flertal händer upp. Jag 

bestämde mig för att se vad eleverna ville fråga om, eller alternativt berätta. 

 

Elev 1: Igår såg jag en jätterolig film. Jag fick också äta popcorn. Min 

storasyster fyllde år igår. 

Jag: Hur många år fyllde din storasyster?   

Elev 1: 11. 

Elev 2: Min kusin fyllde också år igår. Vi var på kalas hela dagen. 

Jag: Va kul! Hur många år fyllde kusinen? 

Elev 2: 13. 

Jag: Går storasyster eller kusinen här på skolan? 

Elev 1 & Elev 2: Nej! 

(utdrag ur loggboken 2019 – 04 - 29) 

 

Under de kommande Måndagssamlingarna dök de informella samtalen med eleverna upp. 

De berättade om allt möjligt som de varit med om eller som de tyckte om. 

 

8.2.2 Aktivitet - mellanmål 

En andra form av samling var den som genomfördes i övergången mellan ute- innelek 

och mellanmålet. I denna samlingsformen använde jag mig av ett ledarskap som skiljde 

sig från ledarskapet i Måndagssamlingen. Ledarskapet som användes kallar Ursberg 

(1996) för Social ordning med sluten och styrd struktur. Ledarskapet kännetecknas då av 

att ledaren blir en informatör och att det formella tar över som på så vis gör att strukturen  

blir styrd. Samlingarna inleddes på samma vid varje gång. En lärare plingade i klockan 

som signalerade att det var dags för mellanmål. När eleverna kom till samlingsplatsen 

bad jag de första eleverna att ställa upp på en rad där stenplattorna på asfalten är. Eleverna 

fyllde på så småningom och de flesta såg att deras kamrater stod på en rad och ställde då 

upp på samma vis. De elever som inte uppfattade raden blev ombedda av antingen mig 

eller en annan elev. När de flesta av eleverna var uppställde viskade jag: 

Jag: Alla som hör vad jag säger, räcker upp en hand! 

 

Jag repeterade denna frasen och de som stod närmast räckte upp sina händer. Efter några 

sekunder uppmärksammade de eleverna som stod lägre ifrån att en del elever stod tysta 

och hade en hand uppsträckta i luften. De gjorde likadant och till slut hade jag hela 

elevgruppens uppmärksamhet. 

 

Jag: Om du heter [namn], får du ta ett steg fram. 
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När eleverna hörde sitt namn, tog de nu ett steg framåt. Samtidigt markerade jag att eleven 

är närvarande på listan över eleverna på fritidshemmet. Det blir både en gränsmarkering 

som menar på att något nu ska hända samt att det är till hjälp för att kolla över närvaron. 

När alla elever tagit ett steg fram, såg jag över listan för att se om någon saknas. Om 

närvaron var komplett, fick eleverna reda på att det är mellanmål. Majoriteten av eleverna 

har lärt sig att en ringande klocka vid denna tiden på dagen betyder mellanmål, men det 

finns ett fåtal som inte uppfattar samma. Eftersom att de senaste dagarnas mellanmål hade 

varit något högljudda, bad jag eleverna att räcka upp handen för att ge förslag hur vi skulle 

kunna gå tillväga idag. Eleverna släpptes iväg till mellanmålet och satte sig sedan ner vid 

det bord, de vanligtvis sitter vid. 

 

Varje samling med eleverna innan mellanmålet utfördes på detta sätt. Det som skiljde sig 

var samtalet om hur ett mellanmål ska genomföras på ett inte så högljutt sätt, endast 

förekom under en av samlingarna. Då eleverna i nuläget var är vana vid samlingar innan 

mellanmålet, visste jag inte hur de skulle reagera. Däremot hade de tidigare ställt upp i 

led bredvid min samlingsplats, så rutinen sedan innan fanns. Det märktes, då majoriteten 

av eleverna fort var uppställda på en rad. Att få uppmärksamhet från elevgruppen gick 

också fort, då jag använde mig av en teknik som används av mig vid tidigare tillfällen. 

Denna tekniken för att få uppmärksamhet av en grupp har jag mer utförligt förklarat i 

genomförandet. 

 

8.2.3 Mellanmål - aktivitet 

Den tredje och kortaste samlingsmetoden genomfördes efter flera mellanmål. För varje 

samlingsform använde jag mig även av en annan ledarskapsstil. Ledarskapet som 

användes kallar Ursberg (1996) för Social ordning med öppen och flexibel struktur (se 

avsnitt 5.2). Stilen kännetecknas av att ledaren uppmärksammar eleverna och är 

intresserad av deras sysselsättningar. En informell stil som tydligt kommer fram när jag 

samtalar med eleverna om vad de ska göra när det kommer ut. Eleverna påvisade tydligt 

att de ville lämna matsalen för att fortsätta på redan startad lek, alternativt påbörja en ny. 

Eleverna fick då reda på vad de skulle göra nu efter mellanmålet. För de flesta var 

nästkommande aktivitet inget överraskande, för vissa elever var det dock fortfarande ny 

information. Antingen skulle alla elever vara ute eller inne och ibland var de uppdelade i 

grupper som gjorde att en del skulle vara inne och de andra ute. Det var förbestämt sedan 

innan då elevgruppen ofta är uppdelad. 

Då samlingarna vid denna övergången var kortvarig, finns det inte så mycket som 

observerats från min sida. Jag valde att göra en gemensam samling där eleverna satt kvar 

på sina platser. De fick då reda på vad de skulle göra efter mellanmålet. Ibland skulle hela 

elevgruppen vara på samma ställe medan det också kunde vara att de var uppdelade i 

grupper. När hela elevgruppen skulle vara på samma ställe frågade jag också vad det 

skulle göra när de kom ut. Eleverna fick då fundera ut en aktivitet för att sedan redogöra 

det för mig. Detta gjorde att det blev än mer tydlig av vad de skulle göra när det kom ut. 

Det var också ett bra sätt då det fanns elever som skulle göra samma aktivitet som då 
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själva kunde bestämma att de skulle leka tillsammans ute. För de eleverna som inte rikigt 

hade klart för sig, fick fundera på vägen ut.  

 

 

8.3 Reflektera 

I den tredje och avslutande delen av utvecklingsarbetet reflekterar jag över 

aktionsforskningens resultat. Reflektioner av de tre övergångarna kommer att bearbetas 

och diskuteras för att sedan övergå i kapitel 9 där utvecklingsarbetet sammanfattas genom 

en diskussion. I kapitlet kommer det även att förekomma både citat från eleverna men 

också utdrag ur min loggbok. 

 

8.3.1 Måndagssamlingen 

Måndagssamlingen fick en blandad reaktion av eleverna. Genom samtal och observation 

av eleverna, framkom det att majoriteten var positivt inställda till samlingen och dess 

upplägg. I den första samlingen, märktes det att eleverna var något frågande i vad som 

skulle ske. Samtidigt som det skulle ske ett inte allt för vanligt moment, var också den 

ordinarie personalen inte där. I efterhand skulle den första samlingen kanske ha 

genomförts när någon av de ordinarie var på plats. Det hade kanske medfört att något 

kändes igen, trots att eleverna har god koll på vem jag är. Lillvist & Wilder (2017) menar 

på att en mjuk övergång innebär att eleverna känner igen miljön samt lärarna som är 

medverkande i deras övergång. 

Samtidigt som det finns en relation till eleverna, är det inte ett dagligt förekommande att 

jag ensam ska genomföra ett moment med dem. Personalen på avdelningen har genomfört 

liknande samlingar innan på samma ställe. Då jag observerat personalen när de genomfört 

samlingar har jag tagit till mig deras ledarskap för att själv kunna använda det i mitt egna 

genomförande. Den delen som var viktigaste för min del, var att behålla de krav som den 

ordinarie personalen också har när de genomför liknande moment. Detta för att eleverna 

ska få möjlighet att känna sig bekanta med något de redan varit del av. Medan en stor del 

av eleverna direkt förstod kravbilden på dem i samlingen, var det en del som inte gjorde 

det. En del elever uttryckte att samlingen inte var något som de ville göra eftersom att de 

inte ville sitta still. Hos en del elever försvann också fokus kring samlingen och det blev 

lätt oroligt. Nedan följer en anteckning från en samling som jag skrev ner i loggboken.  

 

“Eleverna samlades i en ring utomhus på ett varsitt sittunderlag. Dagens schema 

som bestod av en utflykt, förmedlades. Utflyktsmålet som vi ska till har flera 

elever varit på innan. Jag frågan vad de brukar göra förnått när de tidigare varit 

vid utflyktsmålet. Eleverna räcker upp handen och berättar sedan för sina kamrater 

vad de tycker är roligt där. Samtidigt äter vi frukt. Trots att det står i vårt synliga 

schema att vi ska på utflykt, kommer det som en överraskning för många elever. 

Under de sista minuterna försvinner flera av elevernas koncentration och några 

elever menar på att de inte ”pallar” sitta. De vill leka! Jag väljer då att skicka in 

eleverna för att hämta ytterkläder samt att göra eventuella toalettbesök.”  

(loggbok 2019-04-29) 
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Några av eleverna tyckte att denna samlingen var något för långvarig. Samtidigt som 

elevernas berättelser var intressanta, tog de också längre tid än väntat. Rubinstein Reich 

(1996) skriver att det kan uppstå ett motstånd från eleverna då det finns krav i hur eleverna 

ska agera vid en samling. Det kan få eleverna att inte vilja delta i samlingen. Min 

erfarenhet gällande denna elevgrupp, gjorde att jag försökte att förbereda mig för denna 

sortens reaktion. En av handlingarna som jag gjorde, var att då berätta att samlingen inte 

skulle pågå särskilt länge och att det skulle komma viktig information. När jag pratade 

om viktig information, använde jag mig av en tonläge som visade att något väldigt 

intressant skulle komma fram. Detta för att försöka att motivera eleverna att vilja delta. 

Redan i planeringsstadiet funderade jag på hur jag skulle kunna göra dessa samlingarna 

så att de som inte vill sitta ner still, ändå skulle bli motiverade. Just att använda min röst 

och inlevelse är något som fungerat för denna elevgrupp tidigare och det ville jag ta med 

mig till samlingarna. 

 

I kapitlena Genomföra och Observera (se avsnitt 9) finns det ett utdrag ur ett samtal 

mellan mig och några elever. Samtalet om att de varit på kalas tog eleverna själva initiativ 

till. Det blev ett kort men intressant samtal. Ett varsitt leende satte sig på eleverna som 

precis berättat vad de gjort för några dagar sedan. Just den sortens informella samtal är 

precis det jag velat ha i denna samlingsformen. I samma stund såg jag att de elever som 

påtalat att de vill ut och leka, blir något mer rastlösa och jag bestämmer mig för att förklara 

ett par viktiga moment som kommer att ske under veckan. Jag antecknade ner att 

kommande samlingar får kortas ner en aning, då eleverna påvisade med sitt kroppsspråk 

att de inte ville sitta för länge. 

 

8.3.2 Aktivitet - mellanmål 

Då eleverna i nuläget inte är vana vid samlingar innan mellanmålet visste jag inte hur de 

skulle reagera. Dock ställde majoriteten av eleverna sig i led bredvid den utvalda 

samlingsplatsen. Detta bevisade att eleverna följde rutinen som fanns sedan tidigare. Jag 

använde mig av teknikerna där eleverna skulle räcka upp handen om de hörde vad jag sa 

samt tekniken där de skulle ta ett steg fram om det hörde sitt namn. Det var tekniker som 

jag använt tidigare med samma elevgrupp och det gjorde att det var relativt enkelt att få 

deras uppmärksamhet. Dessa tekniker beskriver jag mer utförligt i Genomförande och 

Observera (se avsnitt 9).  

 

8.3.3 Mellanmål - aktivitet 

De små samlingarna som genomfördes i övergången mellan mellanmålet och aktiviteten 

visade sig vara lyckad. Den första gången som samlingen hölls var eleverna något 

ifrågasättande till en början men de förstod snabbt vad som skulle ske. Som det beskrivits 

i genomförandet blev samlingarna i matsalen lyckade eftersom eleverna kände till 

förhållningsreglerna. Eleverna var vid de här samlingarna relativt tysta och lyhörda efter 

mina instruktioner. Det fanns också en spänning i vem som skulle torka bordet och när 

jag sa namnen liknade det en form av ”vinstlotteri”. Några blev glada och några visste att 
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de skulle torka och rengöra borden som de suttit vid. På så sätt var eleverna lyhörda och 

tysta vid de instruktioner som jag gav. Vid något tillfälle skulle alla leka ute och då kunde 

jag lägga till ett moment i samlingen. Då frågade jag eleverna en och en vad de hade för 

plan när de sen skulle gå ut på skolgården igen. Detta gjorde att eleverna fick en ännu 

tydligare bild över vad de skulle göra  
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9 Diskussion 
 

9.1 Resultatdiskussion 

Det utvecklingsinriktade arbetet hade som syfte att med samlingar som övergångsmetod 

frambringa en tydlighet för eleverna. Arbetet hade tre mål som skulle uppfyllas. Det första 

målet var att eleverna genom samlingarna skulle få en ökad tydlighet för vad de skulle 

göra under dagen på fritidshemmet. Det andra målet var att arbetet skulle skapa en 

tydligare markering mellan de dagliga momenten som eleverna har på fritidshemmet. Det 

tredje och sista målet var att arbetet skulle bidra till samlingsteknik och kunskap kring 

hur en samling kan genomföras.  

 

Under aktionens samlingar gavs eleverna en möjlighet till att få en tydlighet i vad som 

skulle ske under eftermiddagen på fritidshemmet. Elevernas övergångar mellan olika 

moment skulle också genomföras med en tydligare markering av momentens början och 

slut. Det visade sig att samlingen som skrivits under rubrikerna Måndagssamlingen (se 

avsnitt 9), fick en blandad respons av eleverna. Det fanns elever som genom egna initiativ 

satte igång samtalsämnen där jag som lärare ställde följdfrågor samt såg till att 

talförelningen var något jämn. Samtalen var  behagliga och gav en välkomnande känsla 

till samlingens början. Detta var ett positivt informellt inslag i en annars formellt 

uppbyggd situation. Trots att det verkade som att det passade majoriteten av elevgruppen 

var det några elever som upplevde det som jobbigt att sitta och lyssna på när dem andra 

pratade. Väl vid momentet som skulle ge eleverna en tydlighet i vad de skulle göra under 

eftermiddagen var inte alla elever mottagliga. De ville inte längre sitt ner och lyssna och 

det tydliggörande syftet med dagordningen under samlingen fick inte lika mycket 

utrymme som jag hade planerat. Detta var genomgående i Måndagssamlingarna och 

under alla tillfällena var det liknande situationer. Ett av målen i det utvecklingsarbetet var 

att ge eleverna en ökad tydlighet över vad som skulle hända under dagen. Målet 

uppfylldes inte riktigt fullt ut och jag hade väntat mig att momentet där bildschemat visas 

upp skulle få ta en större plats i samlingarna. Det som blev intressant i den formen av 

samling var samtalen som eleverna själva tog initiativ till. Min upplevelse är att 

majoriteten av eleverna tyckte om att få berätta för de andra om något de gjort eller något 

de gillar. En av eleverna ville även ta våra spontana samtal till en något mer planerad 

aktivitet med samtal i fokus.   

 

Elev: Kan vi inte få ha med oss leksaker och berätta om dem? 

 

De andra två övergångarna var något kortare tidsmässigt. Det gjorde att jag fick med mig 

hela elevgruppen. Detta eftersom att jag använde mig av samma samlingsplats som de 

haft innan kunde de känna igen sig i den miljön. Samlingen som genomfördes i 

övergången mellan aktivitet och mellanmål blev bättre än vad jag förväntade mig. De 

flesta eleverna visste redan att det var mellanmål, medan det fanns en litet antal elever 

som inte visste. Eleverna var då förberedda på ett annat sätt och de kände igen detta 

samlingsmomentet eftersom att de haft det innan. Ett mål med utvecklingsarbetet var att 
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det förväntades skapa en tydligare markering kring de moment som eleverna har under 

en dag på fritidshemmet. Jag upplever att detta målet uppfylldes och under aktionen fick 

jag inga frågor om vad de skulle göra under eftermiddagen. De dagar som det inte var en 

samling, frågade eleverna efter den. En elev kom framspringande till mig med ett stort 

leende. 

Elev: Niclas! Niclas! När ska vi ha samlingar igen? 

 

Den sista samlingen som genomfördes i övergången mellan mellanmålet och aktivitet, 

var precis som den ovanstående, kortvarig. Eftersom att en grundläggande regel är att det 

ska vara lugnt och tyst i matsalen var det inte svårt att få uppmärksamhet från gruppen. 

Jag använde mig av tekniken ”Den som hör vad jag säger, räcker upp sin hand”, som jag 

beskrivit i avsnitt 9.2. Ett av målen med arbetet var att kunna bidra med teknik och 

kunskap kring hur en samling kan genomföras. I arbetet beskriver jag ett par 

samlingstekniker som  fungerade bra vid momenten. Precis som jag skrivit i reflektionen 

fanns det en spänd stämning då de ville veta vem som skulle torka borden. Informationen 

om vad vi skulle göra efter mellanmålen fick eleverna sittandes med fokus på mig som 

informatör. Jag upplever det som att informationen kom fram och jag hörde ingen som 

frågade vart de skulle vara eller vad de skulle göra.  

 

Avslutningsvis uppnådde det utvecklingsinriktade arbetet överlag de syfte och mål som 

arbetet grundade sig på. Den delen av arbetet som inte fick önskad effekt var 

Måndagssamlingen. Det var märkbart att de stora stillasittande samlingarna inte passade 

alla elever. Hade samlingarna genomförts kontinuerligt under en längre tid hade 

samlingarna kunnat anpassats bättre samt att det hade kunnat bli en rutin för eleverna. Det 

kan också vara så att en stor samling inte passade denna elevgrupp för tillfället. Det blev 

en märkbar förändring i antalet frågor från eleverna där de undrar vad de ska göra sen. 

Under aktionen uppkom den frågan överhuvudtaget väldigt sällan och jag upplever det 

som att eleverna visste vad dagen innehöll. De olika samlingsteknikerna fungerade bra på 

elevgruppen och min förhoppning är att den ordinarie personalen tar teknikerna till sig i 

sitt arbete. Arbetet tog också upp faktorer som kan öka kunskapen om samlingar för 

läsaren. Målet om att samlingstekniker och kunskap uppfylls enligt min mening i arbetet 

på ett tydligt och grundläggande sätt.  

 

Under samlingarna var mitt ledarskap av vikt. I arbetet skriver jag om Ursbergs (1996) 

ledarskapsstilar som skulle användas till de olika samlingarna. I Måndagssamlingen 

använde jag mig av Social ordning med fast struktur. Under samlingarna fanns det en 

formell karaktär i att strukturen på stora delar av samlingen var fast. Flera fasta punkter 

var förplanerade och skulle förmedlas. Jag tycker att jag lyckades hålla ett samspel med 

eleverna och kommunikationen var god. Eleverna fick talutrymme som handlade om både 

ämnen som samlingen tog upp men även andra ämnen. Precis som jag tagit upp innan 

gjorde samtalen att samlingarna blev något långvariga och jag fick mot slutet av 

samlingarna arbete för att få elevernas uppmärksamhet. Mellan aktivitet och mellanmål 

använde jag mig av Social ordning med sluten och styrd struktur. Min roll blev då att 

informera eleverna om vad som skulle ske. Denna samlingen var enbart formell och jag 
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rättade mitt ledarskap efter det. Eleverna förstod direkt att det var något nytt som skulle 

hända och varje gång någon elev såg ut att tappa koncentrationen, höjde jag rösten och 

försökte bygga upp en spänning och förväntan av vad som skulle ske. I den tredje och 

sista samlingen mellan mellanmålet och aktivitet använde jag mig av Social ordning med 

öppen och flexibel struktur. Eftersom att eleverna vid några tillfällen skulle meddela vad 

de ville göra efter mellanmålet fick jag vara lyhörd och ta emot deras önskemål. Ibland 

kunde jag även se till att elever som inte visste vad de skulle göra blev inbjudna till andra 

elevers lek. En informell ledarskapsstil genomsyrade den samlingsformen, trots att den 

inleddes i formell karaktär just för att fånga uppmärksamheten.  

 

9.2 Didaktiska implikationer 

Att genomföra det utvecklingsinriktade arbetet var intressant och givande för den 

individuella didaktiska utvecklingen. En del moment i utvecklingsarbetet gick som 

förväntat medan andra moment inte alls gick enligt plan. Det fanns också de moment där 

aktionen gick över förväntan och anpassningen av elevgruppen gick snabbt och smidigt. 

I frågan om Måndagssamlingen kan det ha handlat om att utformningen inte passade alla 

elever eller att den behövs genomföras kontinuerligt under en längre tid för att utvecklas 

till en rutin. Eftersom att detta utvecklingsarbete bara genomfördes under fem veckors tid 

är det svårt att uttala sig om hur samlingarna kunde utvecklats om arbetet hade fortsatt en 

längre tid. Min förhoppning är att den ordinarie personalen på skolan hittar något moment 

eller någon särskild samlingsteknik som de känner att de vill fortsätta med. Personalen 

har berättat att de tycker att mina samlingstekniker är bra och mitt sätt att samla denna 

elevgrupp har fungerat bra.  

 

Det finns funderingar över hur jag skulle kunnat genomföra Måndagssamlingen med 

andra alternativa lösningar. En tanke är att de informella samtalen och bildschemat kanske 

skulle kunnat användas men att samlingen istället skulle skett i klassrummet eleverna 

känner sig bekväma och bekanta med. Då kanske själva samlingsmomentet inte känts så 

utmanande för en del elever. Resultatet av det här ifrågasätter och utmanar därför min 

tanke om att en samling på fritidshemmet inom verksamhetens egna lokaler skulle vara 

mer gynsamm. En annan tanke är att en aktivitet som övergång hade kunnat mynna ut i 

en tidsmässigt kortare samling.  

 

Samlingarna som genomfördes i övergången mellan aktivitet och mellanmål samt 

mellanmål och aktivitet, gick enligt plan. Kunde de då berott på att samlingsplatserna var 

densamma som förut med min anpassade samlingsmetod? I efterhand tror jag att 

användningen av en redan känd samlingsplats spelade stor roll och därav kunde 

samlingarna genomföras på ett bra sätt. Före arbetets början framkom det information via 

personalen om att samlingsmomentet var bortplockat eftersom led-samlingen inför 

mellanmålen skapade konflikter. Detta tog jag med mig i min planering och testade då att 

ställa upp på led. På något sätt distraherade denna metod eleverna och det var helt plötsligt 

inte intressant att vilja komma först till matsalen.  
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Fastän att Rum A som beskrivits i nulägesanalysen tillhör fritidshemmet, var rummet vid 

något tillfälle upptaget. Lindström & Pennlert (2016) menar på att du som lärare bör vara 

anpassningsbar gällande de faktorer som kan påverka din planerade aktivitet. Min 

didaktiska kompetens kommer då till användning och ett “ess i rockärmen” är användbart. 

Med det sagt, passar inte vilket rum som helst. För att eleverna ska få möjligheten till att 

utvecklas i samlingen, är det enligt Szczepanski (2007) fördel att den utförs i en miljö 

som förenas med innehållet. Under en av samlingarna var Rum A upptaget. Då fick jag 

tänka om och förflytta samlingsplatsen till rummet bredvid. Möbler fick flyttas och plats 

för att kunna sitta ner fick ordnas. Eleverna anpassade sig väl i det nya rummet förutom 

att en av eleverna valde att sätta sig på en stol som stod vid sidan av ringen. Eleven slog 

sig sedan till ro i ringen tillsammans med de andra eleverna.  

Det är flera saker som jag tar med mig från detta utvecklingsarbetet. En är att jag som 

lärare hela tiden måste vara beredd att ändra på mitt upplägg för ett moment. Den 

didaktiska kompetensen kommer till användning och ett ”ess i rockärmen” blir allt viktigt.  
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga A 

 

Hej föräldrar! 

Mitt namn är Niclas Karlsson och jag studerar till grundlärare med inriktning fritidshem 

på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under fem veckor kommer jag att genomföra ett 

utvecklingsarbete på avdelningen Safiren. Jag kommer att genomföra samlingar med 

eleverna i syftet om att ge eleverna en tydligare bild över vad de ska göra under 

eftermiddagen. Samlingarna kommer ibland att ske i början av fritids och ibland vid 

andra moment under dagen.  

Jag har tänkt att samtala med eleverna samt att jag kommer att observera under 

samlingarnas gång. Resultaten från samtalen och observationerna kommer jag skriva 

ner i min loggbok. Elevernas personliga uppgifter eller namn kommer inte att användas 

i arbetet. Jag behöver nu ert godkännande för ert barns deltagande. Om ni inte vill att ert 

barn ska vara med, får ni höra av er till mig eller personalen på Safiren. Eleverna 

kommer även att tillfrågas om de vill vara med eller inte. Om de inte vill vara med så är 

det o då projektet är frivilligt.  

 Om ni inte vill att era barn ska delta, hör av er innan den 29/3, annars förmodar jag att 

det är okej. Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på min mejl: 

Nk222gbfflnuskolor.se 

Med vänlig hälsning Niclas Karlsson  
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11.2 Bilaga B 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


