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Titel: Ansvarskänsla & samarbetsförmåga 
- Elevers utveckling i fritidshemmet 

Engelsk titel: Responsibility & Teamwork skills 
- Students development in after school programs 

 

Abstract 
I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklass, och fritidshem (2011) beskrivs 

det att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande och visa solidaritet gentemot övriga i 

skolan. Värdegrundsfrågor var något som intresserade oss båda och fritidshemmet som 

vi besökte. Lärarna på fritidshemmet uppfattade att eleverna hade svårt att ta ansvar för 

verksamhetens material och visade brist på samarbetsförmåga, vi valde att fokusera på 

just dessa två tidigare nämnda. Ansvar är något man tar för de handlingar man utför, 

men även att individen är mån om de föremål som finns både i hemmet och 

verksamheten. I vårt arbete definieras samarbete att gemensamt utföra ett arbete eller en 

handling som stärker relationerna inom gruppen. Tidigare forskning visar att goda 

relationer har betydelse för elevernas lärande. Vi utgick ifrån teorier som förespråkar 

praktiskt och erfarenhetsbaserat lärande. Vårt syfte med detta utvecklingsarbete är att 

främja utveckling hos eleverna inom ansvarskänsla och samarbetsförmåga under fem 

veckors verksamhetsförlag utbildning i grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i 

fritidshem. 

Arbetet har genomförts som ett systematiskt kvalitetsarbete där vi har samlat in data 

genom observationer och anteckningar. Vår planering och genomförandet av aktiviteter 

grundar sig på begreppen ansvar, relationsbyggande och samarbete. Vi skapade även ett 

formulär med olika uppdrag gällande värdegrundsfrågor. Resultatet av 

utvecklingsarbetet visar att eleverna började ta mer ansvar för sina handlingar och 

uppförande. Förändringen kunde ha blivit större om vi varit där en längre period. Vi 

upplevde att tiden är en viktig aspekt då processen kräver tid och aktiva lärare. 
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1 Inledning 
I Skolverkets (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass, och fritidshem står det att 
eleverna ska ta ansvar för sitt lärande. Detta är centralt och varje skola ska arbeta för 
det. Detta kan innefatta allt ifrån skolans eller fritidshemmets material till hur man 
väljer att bemöta varandra i verksamheten. Alla som arbetar i skolan ska se till att hjälpa 
eleverna förstå alla individers egenvärde samt visa respekt mot varandra och miljön de 
befinner sig i. Då ställer vi oss frågan huruvida lärarna tar för givet att eleverna vet vad, 
hur och varför de ska ta ansvar? Har lärarna förklarat för eleverna vad ansvar och 
ansvarstagande innebär? Hur kan man arbeta med ansvar tillsammans med eleverna? 

Gabriella Höstfält (2015) anser att det är viktigt att ha en bra relation med eleverna för 
att kunna anpassa lärandet efter elevernas förmågor, där elever kan få feedback kring 
deras utveckling och vad som förväntas av dem. Vilket även Marianne Dovemark 
(2007) styrker att lärarna inte kan förvänta sig att eleverna har kunskap om vilket ansvar 
de ska ta för sina studier och uppförande. 

Håkan Tallgren (2014) argumenterar att lärarna inte enbart ska leda individen utan 
måste även se till att det finns en positiv grupp av elever där eleverna kan lära av 
varandras olikheter och tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter. Därför vill vi 
genom olika former av praktiska aktiviteter se om det här kan leda till en förbättring 
samt utforska om dilemmat ligger i att skolan inte arbetar för samarbetsförmåga och 
ansvarskänsla. Av den anledningen vill vi genomföra olika aktiviteter som kan stödja 
eleverna att utveckla dessa förmågor.  

1.1 Problemområde 
Ø Att utveckla elevers ansvarstagande för material under raster 
Ø Att utveckla elevers samarbetsförmåga  

2 Bakgrund 
Vi kommer inleda med att beskriva hur skolan fungerar i ett nuläges -och behovsanalys. 
Det vi kommer ta upp är grunden till det valda ämnet samt förklara vad dessa begrepp 
innebär. 

2.1 Nuläges- och behovsanalys 
Vi har valt att göra ett utvecklingsarbete utifrån behovet som finns i skolan som vi 
kommer genomföra vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på. Det är en liten skola 
med förskoleklass till årskurs två. Miljömässigt finns det grönområden på skolan, en 
liten skog, asfalterade ytor samt en sandlåda där det finns både gungor och plats för att 
leka. En av oss har varit där under tidigare VFU och har fått uppleva hur fritidshemmet 
arbetar. Tidigare erfarenhet i den här skolan har underlättat vårt arbete med att komma 
in i både skolans miljö samt lättare bygga relationer till eleverna. På skolan finns det ca 
70 elever och nio anställda lärare. 

För att utföra vårt utvecklingsarbete började vi med att intervjua en fritidspedagog, för 
intervjufrågor se bilaga A. Under intervjun framkom det att eleverna behöver utveckla 
sin ansvarskänsla med hjälp av skolan. Fritidspedagogen upplevde att ansvarskänsla och 
samarbete är något som saknas på skolan. Eleverna leker med leksaker men har svårt att 
placera tillbaka dem. Vilket gör att läraren ofta tvingar eleverna till att plocka undan. 
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Utan uppfattning om orsaken bakom varför det är betydande att lägga leksakerna på sin 
plats. Eleverna har även svårt för att samarbeta med andra. 

Detta är något som vi vill utveckla under vår tid på fritidshemmet. Det vi kom fram till i 
vårt utvecklingsarbete var att klargöra för eleverna vikten av att ta ansvar. Genom att de 
förstår betydelsen av ansvar så kommer samarbete och inflytande in, då man hjälps åt 
med att påminna varandra och så småningom ta ansvar för leksakerna. Lärarna talar om 
för eleverna att det inte blir nya leksaker förrän eleverna tar bättre hand om de leksaker 
som redan finns. 

Enligt Skolverket (2011) ska vi som lärare utveckla lärandesituationer för enskilda 
elever samt låta eleverna ta ansvar. Följande frågor ställde vi oss i början av vårt arbete 
när det gäller definition av ansvar och samarbete; vet eleverna om det? Har de fått 
tillräckligt med kunskap av lärarna om vad ansvar innebär samt hur de ska ta sitt 
ansvar? Tar lärarna för givet och skickar ansvaret vidare utan handledning? Vem 
bestämmer innebörden av begreppet ansvar? Har de någon särskild metod för att föra 
över den kunskapen så att de når eleverna? Vad är anledningen till svårigheterna med 
samarbete? Kan det bero på olika åsikter sinsemellan, att man inte kommer överens? 
Har lärarna tillräckligt med kunskap för att kunna förmedla förväntningar och 
begreppsinnehållet till eleverna? 

På fritidshemmet har personalen funderat på att genomföra olika rastaktiviteter, i avsikt 
att lära eleverna att samarbeta och hur de ska ta sitt ansvar för verksamhetens material. 
Detta har dock inte genomförts eftersom ingen bland personalen har tagit initiativ till 
eller ansvar för att starta sådana aktiviteter. Vi anser att detta kan bero på olika faktorer 
exempelvis att det inte har funnits tillräckligt med kapacitet eller tid. Då all kraft har 
gått till att plocka undan efter eleverna eller tala om att vara försiktiga med materialet.  

Av den orsaken kommer vi under vår VFU erbjuda aktiviteter för att eleverna får träna 
på ansvarstagande och samarbete. Förutom aktiviteterna kommer vi under skoldagen 
erbjuda undervisning som innehåller både ansvar och samarbete på ett informellt sätt. 

3 Tidigare forskning & teorianknytning 
Det mesta av den tidigare forskning vi har tagit del av beskriver ansvarstagande och 
samarbete utifrån skolans synvinkel. Vi kommer att förklara begreppen ansvar utifrån 
ett skolperspektiv och lärande, samt de slutsatser vi kom fram till. I detta kapitel 
kommer vi även ta upp de olika teorier vi utgick ifrån. 

3.1 Ansvar 
Åsa Söderström (2006) skriver om ansvar utifrån ett juridiskt perspektiv och beskriver 
det på följande vis. Innebörden av ansvarstagande är att man enligt de samhällsnormer 
som finns, följer oskrivna lagar och regler. Söderström (2006) framställer ansvar som 
att följa och hålla sig till de lagar samt normer som finns i samhället, på så vis visar man 
upp ett ansvarsfullt handlande. Den här synen på ansvar kan uppfattas som ett hinder för 
individens egen frihet. Med tanke på att det förväntas ett visst uppförande från 
samhället, kan det leda till konflikter då detta kan uppfattas som att en individs frihet är 
på bekostnad av andra människors ansvarstagande. 

Dovemark (2007) betraktar begreppet ansvar utifrån lärares synpunkt. I sin 
undersökning har hon intervjuat ett flertal lärare och kom fram till att ansvar är något 
som anpassas efter individens förutsättningar. Dovemark (2007) menar att som lärare 
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kan man inte förvänta sig att eleverna ska kunna ta ansvar över sina studier. Om de inte 
har blivit informerade om vad som förväntas av dem, kan man inte anta att de klarar av 
arbetet självständigt. Dovemark (2007) förklarar även att ansvar ses som en process där 
en ständig dialog förs mellan lärare och elev kring deras utveckling av 
ansvarsinlärningen, eftersom lärandet varierar och behöver anpassas. Utöver detta 
skriver hon att ansvar utvecklas i samspel med andra. 

Lärande 
Hans-Åke Scherp och Gunilla Scherp (2007) skriver att skolan har gått från att läraren 
ska lära ut till eleverna i riktning mot hur de ska tolka omvärlden. Vidare har läraren fått 
se till att eleverna blir mer självständiga med att utforska och lära in kunskapen. Scherp 
och Scherp (2007) menar att lärarens roll har blivit mer riktad åt att utmana elevernas 
tankar och bli mer av en handledare som leder till kunskapen. Tidigare anses läraren 
vara den som utfört tänkandet för att sedan förmedla kunskapen som en färdig produkt 
till eleverna. Resultat av detta har blivit att det tillkommit krav och förväntningar om att 
eleverna själva ska ta ansvar för kunskapsinlärningen. 

Utvecklingen av skolan görs för att förbättra lärandeprocessen där eleverna lättare kan 
lära sig angelägenheter på det sätt som passar eleven bäst och senare applicera detta i 
vardagslivet. Men även att skolan följer sitt uppdrag med att utbilda så goda 
samhällsmedborgare som möjligt. Mycket av det som ska användas i vardagen är sådant 
som studeras in informellt, exempelvis hur man löser konflikter och andra möjliga 
problem som kan uppstå i vardagslivet (Scherp och Scherp, 2007). Med det tolkar vi 
sådant som relationsskapande. 

Höstfält (2015) skriver i sin avhandling att man behöver ha en bra relation med eleverna 
samt känna till bland annat hur deras familjesituation ser ut. På så vis antas man få 
förutsättningar för att se hur eleverna arbetar bäst och kunna anpassa undervisningen. 
Tanken med lärandet är att man måste förstå hur elever lär sig för att kunna inspirera 
dem. Genom att skapa goda relationer vinner man tillit, vilket underlättar för oss att 
utveckla elevernas samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Medan Scherp & Scherp 
(2007) beskriver vikten av att engagera sig i elevernas värld och deras erfarenheter för 
att kunna handleda eleverna med de problem och frågor de kan tänkas ha och viljan till 
att lösa dessa. Upplever eleverna att de inte har problem eller frågor att söka svar på är 
det upp till läraren att skapa dessa problem och frågor som intresserar eleven. Genom att 
hjälpa eleverna att hitta strategier för att kunna lösa problemen och svara på frågorna 
kan läraren bidra till ett mer lämplig uppförande. 

De lärare som ser lärandet utifrån en mer praktisk teori kommer att ha en effektiv 
handledande roll för elevernas lösningar av olika problem. Detta kan leda till att 
eleverna får en fördjupad och utökad förståelse för saker och ting. Dock verkar det inte 
som att lärarna själva har utmanats tankemässigt när de ska handleda eleverna. Detta 
kan bero på det mer resultatinriktade lärandet som sker i skolorna. Där kunskapen 
främst kommer ifrån vad som kan utläsas ur läroböcker, datorer eller olika filmer enligt 
Scherp & Scherp (2007).  

Scherp & Scherp (2007) beskriver att lärarnas roll har förändrats från att förmedla 
kunskapen muntligt till att kunskapen förmedlas via böcker, filmer och internet. Det 
innebär att lärarens roll har förändrats där mer tid läggs på att välja ut passande filmer, 
böcker samt se till att eleverna har möjlighet att nyttja internet. Risken med detta menar 
Scherp & Scherp (2007) är att eleverna kommer svara på frågor de aldrig tidigare 
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funderat kring. I avsikt för att leta fram svar i böckerna och på internet för att sedan 
skriva av texten och lämna in till läraren. Enligt Scherp & Scherp (2007) betyder 
undervisning att läraren ska planera lärandesituationer som underlättar för eleverna att 
ta till sig kunskap. Det är svårt att planera goda lärandesituationer, när man inte förstår 
den tydliga lärandeprocessen. 

Ansvar & lärande 
Forskning visar att begreppet ansvar har tre olika aspekter. Första aspekten handlar om 
att visa ett ansvarsfullt uppförande måste man hålla sig till de normer och lagar som 
finns. Vilket kan drabba individers frihet, då en viss förväntning ställs på denne. En 
individs frihet kan påverka andra människors ansvarstagande negativt på grund av deras 
uppförande. Den andra aspekten av ansvar är något som ska anpassas utefter elevernas 
förutsättningar och det är lärarens ansvar att informera vad som förväntas av dem. 
Lärarna kan inte ta för givet att eleverna vet om det. Den tredje aspekten av ansvar är att 
det anses vara en process, där en dialog lyfts mellan lärare och elev.  

En tolkning som vi gör är att om lärarna informerar eleverna vad som krävs av dem och 
lägger mer fokus på gruppen än individen, kan det leda till ett ökat samarbete mellan 
lärare och elev, men även sinsemellan eleverna. Då individer samarbetar bättre om de 
har samma intresse och värderingar. Eleverna skapar ett gemensamt mål att nå, utefter 
sina intressen och åsikter. Detta leder till att både samarbetet ökar men även 
ansvarskänslan mot varandra. 

I den tidigare forskning kan man utläsa att tidigare var läraren den som lärde ut till 
eleverna. Idag är det mer handledning där eleverna själva ska ansvara för utforskning 
och inlärning av kunskap. Handledning är en viktig del för att utöka ansvar hos 
eleverna. Forskning visar att lärande och relation hänger samman i syfte med att 
anpassa undervisningen efter elevernas villkor. Tidigare var det läraren som förmedlade 
kunskapen muntligt medan idag är det läroböcker, filmer och datorer som förmedlar 
kunskapen. En lärare bör planera lärandesituationer, där eleven lätt kan ta till sig 
kunskapen. Om läraren själv inte förstår lärandeprocessen, är det svårt att planera en 
sådan undervisning. 

De slutsatser vi har kommit fram till genom den tidigare forskning är att ansvar, lärande 
och relation är några begrepp som hänger ihop. Idag har det blivit mer ansvar för 
eleverna. Då läraren är numera den som leder till kunskap, och för det krävs god 
relation. Detta kan ske genom ett samarbete och mindre fokus på individ. 

3.2 Det teoretiska ramverket  
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att eleverna i fritidshemmet ska ha möjlighet till 
utveckling inom ämne samarbete och ansvarstagande.  

Vi har utgått ifrån Pierce teori om pragmatism, som innebär att man lär genom 
handlingar. Pragmatism gick ut på att man lärde sig om något ansågs betydelsefullt för 
individen som var i lärandesituationen (Jensen, 2011). En individ känner sig motiverad 
när han/hon anser att situationen är intressant och det ger en betydelse för honom/henne. 
För att ett ämne eller en situation ska anses som intressant och betydelsefull är det 
viktigt att eleven ser en förändring i handlingssättet. I annat fall finns risken att eleven 
upplever det som ointressant och glömmer bort det (Jensen, 2011). 

Den pragmatiska synen på kunskap, som vi tar upp i vårt arbete, utgår från vad som kan 
appliceras för individen i dess vardag. Sådan kunskap man talar om och sedan använder 
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sig av i vardagen när man stöter på konflikter och för att hantera olika situationer. Även 
sådan kunskap som är beroende av olika människors erfarenheter. Pragmatismens 
uppfattning av kunskap och lärande är att teori och praktik är väsentliga delar av 
personens handlande (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). 

För att kunna skapa pragmatiska lärandesituationer är det viktigt att ha goda relationer 
till eleverna. Höstfält (2015) har genom sin forskning kommit fram till hur man 
anpassar lärandet till individen. Även Scherp & Scherp (2007) skriver hur viktigt det är 
att engagera sig i elevernas erfarenheter och intressen. 

Det är av vikt att eleven förstår varför vissa saker görs på ett visst sätt. För att få 
eleverna till att förstå innehållet, av exempelvis värdegrundskapitelet i LGR 11 är det 
viktigt att föra diskussioner och argumentera med dem om innehållet och meningen 
med ämnet. Även att utföra någon aktivitet därefter som innehåller samma syfte och 
mål som tidigare diskuterats, för att eleverna ska få bekräftelse av innehållet på ett 
praktiskt sätt. Vi har utgått från John Deweys teori om ”Learning by doing” för att 
eleverna ska få ett erfarenhetsbaserat lärande (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010, s.174). 
Det är avsevärt att fritidshemmet tar hänsyn till både elevernas tidigare kunskaper och 
erfarenheter för att de hela tiden ska lära sig något nytt och utvecklas. Det Dewey 
menade var att eleverna skulle lära sig genom erfarenheter, eftersom det blev mer 
meningsfullt och eleverna fick en tydlig bild av vad de upplevde (Lundgren, Säljö & 
Liber, 2010). Monika Vinterek (2006) skriver i sin forskning om hur eleverna ska vara 
delaktiga i sitt eget lärande. Detta stämmer överens med Deweys lärandeteori och våra 
tankar kring arbetet som vi har utgått ifrån. Dessa elever kommer inte bara lära sig om 
de värdegrundsfrågor som finns i läroplanen genom teori och praktik utan de kommer 
även utveckla sin kommunikationsförmåga. 

Enligt Dewey är språk en central punkt, då man diskuterar, analyserar, argumenterar 
samt ställer frågor till varandra och kommunicerar. Dewey menar också att om läraren 
bara lär ut och inte släpper in eleverna i de olika diskussioner kan det resultera till att 
kunskapsinhämtningen undertrycks på grund av att dialogen är ensidig (Lundgren, Säljö 
& Liberg, 2010). Därför valde vi denna teori, då verbalt lärande är en viktig del av 
lärandeprocessen. 

När det kommer till samarbete och vår förmåga att arbeta så anser Tomasella, en 
teoretiker i boken Den fria tidens lärande (2011), att det kan vara svårt om vi inte 
kommer överens om hur vi ska nå målet och varför vi ska dit. Det krävs ett skäl till att 
människor ska kunna samarbeta, man behöver tillsammans formulera ett mål eller ett 
resultat att sträva mot. Tomasella argumenterar också för språkets väsentlighet och att 
det är en stor tillgång för att formulera ett mål och en väg dit tillsammans. En annan 
avgörande faktor handlar om att människor samarbetar bättre och hellre med personer 
som liknar de själva (Jensen, 2011). 

För att kunna utveckla elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga behöver man 
börja med att skapa goda relationer till dem. På detta vis kan vi som lärare bygga en 
tillit och sedan anpassa lärandet utefter deras förmågor anser vi. Genom de goda 
relationerna kan vi skapa en lärandeprocess som intresserar eleverna. 
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4 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att öka elevernas ansvarstagande för olika material och utveckla 
deras samarbetsförmåga. Detta kommer vi genomföra med ett pragmatiskt arbetssätt. 
Det kommer att ske genom olika aktiviteter och diskussioner.  

Ett mål vi valt ur Skolverkets (2011) läroplan är att öka ett solidariskt tänkande. 
Solidaritetsbegreppet innebär både ansvar och samarbete vilket utgör grunden för vårt 
arbete. Då vi vill öka elevernas förståelse för ansvar samt utveckla deras 
samarbetsförmåga och kamratskap. 

Vi kommer fokusera på att få eleverna till att förstå innebörden av ansvar samt hur man 
kan samarbeta. Detta kommer ske med hjälp av olika aktiviteter där eleverna deltar. 
Vårt mål med detta arbete är att eleverna ska ta vara på varandra och det material som 
finns i verksamheten. Genom detta lärande är vår tanke att eleverna ges möjlighet att 
utvecklas till goda medborgare, där de tar ansvar för sitt handlande samt respekterar 
sina medmänniskors olikheter och värnar om dess relationer (Skolverket, 2011).  

5 Metodupplägg 
I detta avsnitt kommer vi klargöra begreppet aktionsforskning och systematiskt 
kvalitetsarbete. Vi kommer även redogöra vilka mål vi utgick ifrån när vi gjorde vår 
planering samt de didaktiska frågorna. Det vi också kommer ta upp i denna del är hur 
veckorna kommer se ut under VFU- perioden och en kort beskrivning av det urval vi 
gjort. 

5.1 Metodval  
5.1.1 Aktionsforskning 
Karin Rönnerman (2004) förklarar aktionsforskning som en förbindelse mellan en tanke 
om hur något fungerar i verksamheten och hur det kommer att resultera för 
verksamheten. Aktionsforskning handlar om utvecklingen i en verksamhet och dess 
kunskap om hur förändringen sker. Alltså forskaren får vetskap om förändringens 
process samt det som förekom under arbetets gång.  Från början ansågs 
aktionsforskning som något man endast gjorde när det gällde förändringsfrågor. Det är 
något som fortfarande kännetecknar aktionsforskning idag. Det tredje kännetecknet av 
aktionsforskning handlar om engagemanget i den vetenskapliga 
undersökningsprocessens utförande mot resultatet. Den granskning som sker efter 
arbetet ska återberätta det resultat som skett i verksamheten så det blir en del av 
forskningens utvecklingsgång (Denscombe, 2009). Enligt Rönnerman (2004) kan denna 
process även engagera den personal som påverkas av forskningens utförande och 
verkställandet. Med detta menas att man ska främja den personal som vill delta i 
utförandet av arbetet inte endast användas dem som objekt. 

5.1.2 Den systematiska kvalitetsarbete 
Vi har valt att använda oss av den systematiska kvalitetsarbetes modell. Där man tar 
reda på ett utvecklingsbart område, i vårt fall handlar det om att förbättra elevernas 
ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Enligt Jan Håkansson (2013) ska man i ett 
systematiskt kvalitetsarbete utgå från de övergripande målen som finns i Skolverkets 
första och andra kapitel i Lgr 11. Den första steget är att formulera mål som är särskilda 
för den verksamheten man utgår ifrån. Håkansson (2013) skriver även om hur man ska 
se till att målen fungerar tillsammans. Det mål vi utgick ifrån var att: 
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Ø Utveckla elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga 

I vårt mål ingår ansvar och samarbete med de elever som finns på skolan. De elever som 
brukar vara utanför ska inkluderas i den stora gruppen. För att detta ska fungera måste 
vi som lärare se till att aktiviteterna som sker, ska intressera eleverna. I avsikt att det ska 
bidra till en positiv attityd gentemot de aktiviteter vi planerat att utföra med den stora 
gruppen. 

Steg två är att arbeta fram hur processen ska gå till och hur man ska samla material som 
senare kan berätta om kvalitén samt hur man når målen (Håkansson, 2013). I detta steg 
har vi valt att göra olika typer av aktiviteter på bestämd tid. Aktiviteterna är grundade i 
samarbete därför har vi planerat in samarbetsövningar. Vissa av aktiviteterna är 
individuella med små delar där man behöver ta hjälp av de andra som deltar i leken. Till 
exempel en aktivitet där man behöver läsa så kan de yngre eleverna ta hjälp av de äldre. 

Det tredje steget kallar Håkansson (2013) för metod, som handlar om hur man samlar in 
information om hur arbetet gått. I vårt arbete använde vi oss av observationer, ett 
formulär som eleverna fyllde i och loggboksanteckningar. Med hjälp av detta ska man 
analysera och arbeta fram ett tillvägagångssätt för att hitta en väg till insats för att 
förbättra verksamheten ytterligare (Håkansson, 2013). 

5.2 Planering 
Aktiviteterna kommer att baseras på Deweys (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010) tanke 
om att man lär genom att uppleva det praktiska. Då skapar man erfarenheter man kan 
använda sig av senare i livet. Aktiviteterna kommer lägga grund för att kunna förbättra 
samarbetet mellan eleverna samt att de tar ansvar för det material som används. 

Mål från Skolverkets läroplan (2011:7-8): 
Ø Främja elevernas lärande som grundar sig i deras tidigare kunskaper och 

erfarenheter.  

Detta mål har vi tagit fram med avsikt på elevernas utveckling och för att göra det 
betydelsefullt genom att knyta an till tidigare erfarenheter samt kunskaper. 

Ø Solidaritet med svaga och utsatta.  

Med solidaritet menar vi då att elevernas gemensamma ansvar ökas och 
sammanhållningen stärks oavsett vilken elev det är. 

Mål att sträva mot: 
Ø Öka elevernas förståelse för vad ansvar betyder.  

Varför de behöver plocka in sina leksaker efter att de har använt dem. 

Ø Förbättra elevernas samarbetsförmåga.  

Arbetet kommer utföras under en femveckorsperiod varav en vecka är påsklov. Efter 
lovet kommer det att finnas planerade aktiviteter två gånger i veckan. Aktiviteterna 
kommer att äga rum efter mellanmålet då eleverna har schemalagd tid utomhus i ca 30 
min. Vi valde denna tid då vi ville att så många elever som möjligt ska få chans att delta 
i aktiviteterna. Detta utvecklingsarbete kommer rikta sig mot alla elever som befinner 
sig på fritidshemmet. Deltagandet kommer att vara frivillig förutom vid enstaka 
tillfällen. 
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5.2.1 Formulär 
Vi kommer att informera eleverna om formuläret som de sedan ska fylla i under 
veckans gång (se bilaga D). I formuläret kommer det att finnas olika uppdrag som 
eleverna ska uppfylla och sedan kryssa för. Detta formulär kommer att delas ut i början 
av veckan och samlas in i slutet av veckan. Formuläret innehåller uppdrag som har med 
ansvarstagande och samarbete att göra. Detta är framtaget speciellt för att mäta 
eventuell utveckling när det gäller elevernas beteende. Med syfte att omvandla tankar 
till handlingar. Vi kommer vara tillgängliga för de elever som behöver extra stöd med 
formuläret under veckornas gång. 

5.2.2 Planerade aktiviteter 
Aktiviteterna kommer utföras med alla som befinner sig på fritidshemmet, vilket 
innebär förskoleklass, klass ett och två. Genom aktiviteterna kommer vi få tillfällen för 
att skapa goda relationer med eleverna. För att de ska känna tillit samt ta till sig det vi 
diskuterar. Istället för att de ska uppleva att lärarna bara säger åt dem vad de ska göra 
utan förklaring till varför de ska göra vissa saker. För att nå våra mål med att eleverna 
ska känna inflytande kommer vi att vara uppmärksamma samt fråga eleverna om de har 
några särskilda önskemål. Exempelvis om olika aktiviteter de vill göra och sedan utföra 
dem gemensamt. Vi kommer att ha olika aktiviteter under denna fem veckorsperiod som 
har med ansvar och samarbete att göra, där vill vi se eventuella utvecklingar hos 
eleverna både individuellt och i grupp. Dessa aktiviteter kommer ta plats två gånger i 
veckan. Dagarna på aktiviteten kommer variera med hänsyn till helgdagar samt skolans 
schemalagda aktiviteter.  

I det här avsnittet har vi markerat aktiviteterna med fetstil för att tydliggöra aktiviteten. 
Veckorna kommer se ut följandevis: 

Vecka 1 
Vi kommer presentera oss och förklara vad vi kommer göra på skolan och 
fritidshemmet de kommande veckorna. Vi kommer starta med att alla elever får skapa 
något som vi sedan kommer använda i en Skattjakt. Eleverna får här själva skapa vad 
de vill och vi kommer finnas till hands om någon behöver. Här får vi även chansen till 
att skapa relationer med de olika eleverna. Till slut kommer vi att gömma de olika 
sakerna eleverna har skapat, samt ge dem en skattkarta så de kan leta upp skatten i 
grupp. Vi kommer göra det som en samarbetsövning. 

Vecka 2 
Denna vecka kommer vi att diskutera och ge information om ansvar och samarbete. 
Berätta om hur man kan hjälpa varandra och se till att ta ansvar för skolans material 
samt varför det är viktigt. Vi kommer även introducera formuläret Jag kan om jag vill 
som eleverna kommer att fylla i under veckans gång. 

Veckans aktiviteter kommer till att börja med Knuten. Denna lek är till för att både lära 
känna varandra och som många känner till. Detta börjar vi med för att de ska få en 
inblick av vad vi kommer att erbjuda för aktiviteter framöver. Den andra aktiviteten 
kallas för Värderingsövning. Detta för att repetera förra veckans innehåll och gå 
igenom formuläret om hur det har gått för dem men även för att få feedback om deras 
åsikter. 
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Vecka 3 
Starta med formuläret på nytt. Samla in elevernas önskemål om olika aktiviteter. 
Veckans aktiviteter kommer vara Fruktsallad. Denna lek för att få in de som vanligtvis 
kommer i skymundan. Den andra aktiviteten kommer att vara Repbana. Eleverna delas 
in i två grupper och får bygga en bana med rep som de sedan ska leda en blind kompis 
runt. Här tränar vi på ansvar, tillit och samarbete. Vi kommer även gå igenom 
formuläret om hur det har gått för dem, samt få lite feedback angående aktiviteterna och 
veckan som helhet. 

Vecka 4 
Starta med ett nytt formulär. Samla in elevernas önskemål om olika aktiviteter. Denna 
vecka kommer vi att välja ut några av de förslag som de har kommit med, sedan får de 
rösta fram en aktivitet tillsammans. Den aktivitet som får flest röster kommer att lekas 
på tisdagen. En annan aktivitet kommer vara Rörelse och ljud memory där eleverna är 
memory brickorna. Även i denna lek delas de in två och två. Vi kommer gå igenom 
formuläret om hur det har gått för dem samt återigen få feedback om veckan som varit. 

Vecka 5 
Starta med ett nytt formulär. Samla in elevernas önskemål om olika aktiviteter. En dag 
kommer vi att spela ett spel som kallas för Värdegrundsspelet. Vi kommer rita 
spelplanen på asfalten och använda eleverna som spelpjäser samt dela in dem så de 
spelar två och två. Avslutningsvis kommer vi ha aktiviteten Ordjakt och ta fram olika 
ord som har en återspegling av dessa veckor som har passerat. De ord som har 
diskuterats och arbetats med under dessa fem veckor kommer vi använda i den här 
leken som repetition. 

För att kunna dokumentera vårt arbete har vi valt att dokumentera genom observation, 
föra anteckningar under aktiviteternas gång och skriva individuella loggböcker. Vi 
kommer även föra diskussioner med eleverna som deltar i aktiviteterna. Fotografierna 
kommer endast vara på utomhusmiljön för att se över om det sker en mätbar förändring 
kring ihop plockandet av de olika material eleverna har att tillgå. Formuläret kommer 
vara en typ av dokumentation för att se om eleverna har motivationen och intresset att 
fylla i och utföra de olika uppdragen eller om det blir allt färre som fylls i med tiden. 

Anledning till det valda ämnet är att vi har genom en intervju med en fritidspedagog fått 
fram att de vill utveckla elevernas ansvarskänsla för de material som finns att tillgå på 
fritidshemmet samt deras samarbetsförmåga. För att vårt arbete ska bli utvecklande har 
vi inriktat oss på att göra olika aktiviteter som präglas av samarbete och diskussioner 
som handlar om vad ansvar innebär. Detta för att göra eleverna medvetna om vad 
samarbete och ansvar betyder men även för att ta reda på vad eleverna redan kan om 
detta.  

5.3 Urval 
Urval handlar om att forskaren väljer ett visst antal människor som kommer genomgå 
en undersökning. När man väljer ut gruppen av människor måste man ta efter den 
målgrupp undersökningen handlar om. I detta steg klargör man även om det är ett 
slumpmässigt urval eller inte. Om det inte är slumpmässigt får man inte säga att 
resultatet är för ett samhälle utan man kan endast visa resultatet utifrån den grupp 
människor som genomgått undersökningen (Lantz, 2011).   
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I vår undersökning började vi med att ta kontakt med vår VFU-handledare och bokade 
tid för en intervju. Under intervjun ställde vi frågor (se bilaga A) kring vilken 
problematik det fanns på skolan och fritidshemmet. Efter detta gjorde vi en nuläges-
analys, där vi kom fram till att eleverna i skolan behöver utveckla samarbetsförmåga 
och ansvarkänsla. I vårt fall valde vi elever som gick på fritidshemmet vilket var 
förskoleklassen till klass två. Formulär undersökningen var inriktad mot årskurs två som 
bestod av 23 elever. Medan själva fritidshemmet bestod av ca 35 elever. Anledning till 
att vi valde årskurs två för formuläret berodde på att det var för avancerad för de yngre 
eleverna. Men även för att vi skulle spendera det mesta av vår tid med tvåorna. Dock 
var det också på grund av att vår handledare hade hand om tvåorna under Sol-passen. 
Vilket gjorde att vi kunde se en skillnad i elevernas handlande med tiden. Med det 
menar vi att urvalet av målgruppen styrdes av vår handledares ansvarsområde.   

5.4 Dokumentation 
För att kunna se utvecklingen på elevernas beteende tänkte vi använda oss av metoderna 
observation, föra anteckningar och ta bilder. Där vi dokumenterar vår process samt ser 
utvecklingen genom att ta bild på nuet och senare exempelvis på sandlådan. Hur det såg 
ut i början av dessa fem veckor och hur det såg ut efteråt. Om möjligheten fanns så 
kommer vi att intervjua dessa elever och få deras syn på ansvar och samarbete, för att se 
utvecklingen hos eleverna jämfört med tidigare. Detta beror på hur mycket tid vi har, då 
VFU:n kommer vara i fem veckor.  

Något man även ska tänka på när man utför olika typer av dokumentation är att tänka på 
de etiska principerna. Med etiska principer menar vi informationskrav, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär respondenten informerasom vad arbetet handlar om. Att de själva får välja om 
de vill delta i undersökningen eller inte, innan man påbörjar intervjun. När vi 
intervjuade fritidspedagogen utgick ifrån dessa principer. 

Samtyckeskravet innebär ett godkännande från skolledningen och den intervjuade, på 
att deltagandet i undersökningen är acceptabelt. Medan konfidentialitetskravet handlar 
om de personuppgifter man får av respondenten som medverkar i undersökningen. 
Detta innebär att man inte lämnar ut några som helst personuppgifter om de deltagande. 
Även i nyttjandekravet handlar det om olika personuppgifter men för den enskilda 
individen. Dessa personuppgifter får inte användas för att ta beslut om individen och 
man får heller inte använda dessa uppgifter i kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Vi har valt att skicka ut ett samtyckesbrev (se bilaga B) till vårdnadshavarna för att 
informera dem om vårt utvecklingsarbete samt vad det kommer att innebära för deras 
barn. Vi har även nämnt i detta informationsbrev att dokumentationen av denna fem 
veckorsperiod kommer endast användas i syfte för studien. Vårdnadshavarna får därmed 
välja om de godkänner deras barns deltagande i utvecklingsarbetet eller inte.  

5.4.1 Metodkritik 
Denna typ av undersökning kan anses som trovärdig eftersom det är vi som upplevt 
processens gång och sett de eventuella förändringarna. Den typ av dokumentations form 
vi valt att göra är att skriva loggbok över de observationer vi gör under aktiviteternas 
gång. Denscombe (2009) argumenterar för hur man som forskare inte kan vara helt 
säker att de svar man får är ärliga när det gäller människors tänkande, kännande och 
upplevelser. Av den dokumentation vi samlat in blir alltså resultat utifrån hur vi som 
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forskare tolkar arbetet. Sättet som vi dokumenterade anser vi giltigt utifrån det vi ville 
få fram. Vi ville få fram en förändring i elevernas uppförande, då vi ville gå djupare och 
för det krävdes en annan typ av metod som vi tillämpade, i form av ett formulär. 

Vi använde oss av formuläret som av en del av arbetet. Formuläret delade vi ut till 
eleverna där de själva skulle fylla i under fyra veckor, formulär finns i bilaga D. Det 
som fylldes i kan vi använda för att göra ett diagram, men detta är endast en liten del av 
vår dokumentation. Trovärdigheten i formuläret är pålitligt då dokumentationen ska 
vara neutral i framställandet enligt Denscombe (2009). Denscombe (2009) formulerar 
även hur ett konsekvent forskningsinstrument ökar tillförlitligheten vilket hade ökat om 
vi arbetat med detta formulär under en längre tid.  

Styrkorna i vårt val av de olika metoder är att förstärka relationerna både mellan elever 
och lärare samt sinsemellan eleverna. Detta är en del av den teoretiska syn vi valt att 
utgå ifrån. För att kunna inverka på något vis behövs det goda relationer till eleverna. 
Det blir lättare att motivera eleverna när man känner till deras intressen och tankar. 
Scherp & Scherp (2007) menar att grunden till ett bra pedagogiskt arbete är just goda 
relationer. När du har den goda relationen så ökar sannolikheten till ett ärligt svar i 
diskussioner med eleverna. Vi märkte även att det var lättare att sätta igång eleverna 
med en aktivitet under skoltiden när vi hade något planerat. Det var dock inte lika lätt 
att få med dem på fritidshemmet men eleverna deltog när vi talade om att det var 
obligatoriskt.  

6 Dokumentation och analys 
I följande kapitel kommer vi ta upp dokumentation och analys kring det väsentliga 
under hela processens gång. Inriktat mot rasten, formuläret samt de planerade 
aktiviteterna. 

6.1 Rasten  
Vårt mål var att se en förändring i elevernas ansvarstagande och förbättra deras 
samarbetsförmåga. De första två veckorna på skolan fokuserade vi på att skapa och 
stärka relationen till eleverna med de bakgrund vi lärt oss genom den tidigare 
forskningen samt teorianknytningen. Vi fanns tillgängliga ifall eleverna behövde 
samtala med någon av oss eller ha hjälp att hantera en konflikt.  

På grund av att vår planering inte gick att genomföras pga av olika anledningar så gav 
det oss möjligheten att stärka våra band till eleverna och lära känna varandra bättre. De 
fick lära sig vilka gränser vi sätter i uppförande och hur vi håller oss till regler. Detta 
ledde till att de fick se vilken roll vi hade som vuxna under tiden vi var där. Dessa 
oförutsedda hinder tog tid att lösa. Vilket var en utav anledningarna till att vi inte 
startade med aktiviteterna så som vi hade planerat.  

Gällande planerade aktiviteter så hade vi inget för skoldagens raster. Trots det fick vi 
flera erfarenheter med oss. Vi började delta i det eleverna utförda aktiviteter under 
rasten. Det vi märkte under fjärde och femte veckan var att eleverna hade börjat känna 
sig trygga med oss. Detta upptäckte vi genom att eleverna ville att vi skulle delta i deras 
lekar och spel. De kunde även sitta och föra samtala med oss samt kom ofta med förslag 
om att spela olika spel. Detta drog till sig fler elever som självklart fick vara med. Där 
fokuserade vi på elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet i vad som skulle 
hända på fritidstiden. När vi visade hänsyn för deras åsikter ledde det till att eleverna 
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även började lyssna på oss vid andra tillfällen t.ex. när vi sa till om vissa saker, så som 
”ta på dig bandyglasögon eller delta inte i leken”.  

Eleverna som tidigare hade varit uppdelade i mindre grupper var mer öppna och lekte i 
större grupper på rasterna. Vi anser att detta kan vara ett resultat av vårt deltagande. 
Exempelvis i början så lekte de själva med kompisen, men sedan mot slutet av våra fem 
veckor såg vi förändringen där de lekte flera stycken från olika klasser. Denna 
förändring såg vi i spelet ”King”, då de brukade vara färre och spelade endast med de 
som gick i samma klass. Även här deltog vi aktivt och fler elever samlades och valde att 
delta. Under fritidstiden såg vi att eleverna inte la så stor vikt vid vilken kompis de lekte 
med. De var inte längre bundna till en eller två kamrater. Det hände även att de lekte 
med elever från förskoleklass. 

6.2 Formuläret 
Meningen var att dela ut formuläret redan första veckan men p.g.a. påsklov fick vi tänka 
om. Genom en dialog med varandra kom vi fram till att introducera formuläret under 
andra veckan av VFU: n då alla elever var på plats. Under andra veckan fick vi återigen 
tänka om när det gällde formuläret, det var inte möjlig att genomföra eftersom det fanns 
inplanerade aktiviteter från skolan.  

När vi introducerade formuläret under vår tredje vecka av VFU diskuterade vi med 
eleverna om vad vi menade med ansvar och varför vi anser att det är viktigt. Vi såg en 
ökning av deltagandet andra veckan jämfört med första veckan som vi arbetade med 
formuläret. Det var fler elever som hade kryssat i fler uppdrag än veckan innan. Detta 
berodde antagligen på hur vi introducerade formuläret.  

Andra veckan med formuläret såg vi att eleverna hade svårigheter med hur det skulle 
fyllas i. Därför valde vi att tydliggöra de regler som gällde för eleverna. Vid denna 
tidpunkt insåg vi att anvisningarna som arbetats fram var inte tydliga nog gällande 
ifyllande av formuläret. De tydligare reglerna var att uppdragen på formuläret ska 
utföras under skol- och fritidstiden. Det som fick oss att tänka till var att vi aldrig 
upplevde uppdragen utföras av dessa elever under skol- och fritidstiden. Då förstod vi 
otydligheten med information angående genomförandet av uppdrag. Det gick bra om de 
ville genomföra uppdragen hemma med. Men uvudsakligen gällde det i skolan. 
Uppdragen skulle göras fler än en gång och inte bara vid ett tillfälle för att få kryssa. Vi 
såg en förändring i elevernas uppförande under tiden vi arbetade med de olika 
uppdragen. Förändringarna var att eleverna började räcka upp handen oavsett om det 
var fritids eller ett Solpass och kom på sig själva om de hade glömt att räcka upp 
handen. Eleverna hade börjat påminna varandra om handuppräckning.  

Det uppstod tillfällen då vi fick påminna eleverna genom att bara se på dem eller vara 
tysta så de kom ihåg det själv, för att undvika tillsägelse. Nackdelen med formulär är att 
det alltid finns ett visst bortfall. Vid genomförandet av formulären med eleverna fick vi 
ett bortfall på fem formulär. 

6.3 Planerade aktiviteter 
Aktiviteterna som vi gjorde på skoltid gick bättre då eleverna verkade mer inställda till 
att delta i det vi planerat. På fritidstiden var det lite svårare att få eleverna att medverka. 
Vi tror detta berodde på att fritidstiden anses som ”fritid” och eleverna är medvetna om 
det och vill ha sin fria tid. Ett sådant tillfälle var när vi genomförde vår första aktivitet 
Knuten där alla skulle delta. Eleverna var nyfikna men ville inte delta, då de redan hade 
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planerat annat att göra på fritidstiden. Här gjorde vårt deltagande ingen större inverkan. 
De var med på aktiviteterna ibland och brukade hålla sig i närheten av aktiviteten för att 
se vad vi gjorde. Vissa gånger ville de delta i aktiviteten efter att den hade börjat men 
det var ett fåtal gånger vi gick med på detta för att inte avbryta aktiviteten när de andra 
eleverna hade kommit igång. Något vi anser spelade roll var att vid dessa tillfällen var 
vi aktiva i aktiviteten. Vi valde att inte tala om vilken aktivitet det skulle bli vilket 
resulterade i färre deltagande elever. 

Eleverna deltog ibland på de planerade aktiviteterna och när de inte deltog höll de sig i 
närheten för att observera leken. Ibland ville eleverna delta i aktiviteterna efter att leken 
hade börjat, men vi ansåg att detta skulle avbryta leken så vi tillät avbryta ett fåtal 
gånger. När vi själva deltog i aktiviteten så blev det en trevlig miljö samtidigt som tog 
upp andra elevers uppmärksamhet som inte deltog. Vi valde i vissa tillfällen att inte tala 
om vilken aktivitet det skulle bli vilket resulterade i färre deltagande elever. 

Medan när vi spelade Värdegrundsspelet, hade eleverna börjat inse att det gällde att 
medverka från början. Vid detta tillfälle märkte vi att eleverna som deltog ville spela 
färdigt innan de gick hem. Detta gick föräldrarna med på och de satte sig ner och 
samtalade med personalen om aktiviteten, vilket resulterade i god respons från lärarna 
och föräldrarna där de var positiva till aktiviteten. Vi ser detta som en positiv följd av 
vårt arbete då relationen mellan personal och föräldrar alltid kan bli bättre. Det är 
positivt om föräldrar ser fritidshemmet som mer än bara tidsfördriv tills eleverna 
kommer hem. 

6.4 Analys 
I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion kring resultat, där vi tydliggör utfallet. 
Sedan följer en metoddiskussion där vi förklarar processen och avslutningsvis kommer 
vi diskutera hela arbetet ifall vi kunde valt ett annat tillvägagångsätt. 

Redan innan vi kom ut på VFU insåg vi att planeringen inte skulle kunna genomföras 
som tänkt på grund av de tidigare inplanerade aktiviteter. Vilket gjorde att vi påbörjade 
med formuläret vecka tre. 

Till att börja med förklarar vi begreppet analys som innebär att man gör en ingående 
och fördjupande undersökning av komponenterna för något. Det kan innebära olika 
handlingar, begrepp eller mål som är utgångspunkten för att analysen ska ske enligt 
Håkansson (2013). Vårt syfte med analysen var att se processens gång och här nedan 
kommer vi visa resultatet som kom fram när vi gjorde vår aktionsforskning. Vi kommer 
beskriva skillnaden mellan då och nu efter vårt utvecklingsarbete samt vilka svårigheter 
eleverna upplevde 

Vi påbörjade med att introducera formuläret för årskurs två, svårigheten med formuläret 
vara att förstå det som helhet. Det kan bero på att vi introducerade formuläret otydligt, 
vilket förbättrades sedan under de kommande veckorna.  

Förändringar kunde man se klarligen då allt fler började kryssa, ett exempel på detta 
finns i figurerna nedan: 
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Figur 1- vecka 1  Figur 2- Vecka 2 

I figur ett kan man utläsa att det flesta utav eleverna valde det första uppdraget där man 
skulle hälsa på någon ny. Detta kan bero på att vi använde oss av det som exempel vid 
förklaring av formuläret. I figur två ser vi en ökning i de två andra uppdragen där det 
handlar om att inte avbryta när några pratar med varandra samt att man provar på att 
leka med någon annan kamrat. Var det gäller uppdraget hälsa på någon ny så låg det 
stadigt på sjutton- arton kryss. 

Samma vecka började vi även med de planerade aktiviteterna vi berättade om vad som 
skulle hållas i veckan och den kommande veckan. Reaktionerna var olika, f-klassen var 
väldigt positiv och ställde följdfrågor, även ettorna visade intresse men däremot var 
tvåorna avvaktande. Eftersom vi inte kunde påbörja med aktiviteterna på grund av 
påsklovet så försökte vi lära känna de elever som fanns på plats. Tanken var att ha 
skattjakt som aktivitet vilket innehöll temat påsk under den första veckan. Men p.g.a. att 
det redan fanns inplanerade aktiviteter i schemat kunde vi inte genomföra vår skattjakt. 
Då utnyttjade vi denna vecka till att lära känna eleverna och skapa relationer till dem 
istället. Vi anser att det är viktigt med relationsskapande då man vinner tillit och med 
detta kan vi påverka elevernas synsätt på ansvar och samarbete. Något annat som vi 
hade i åtanke var att lyssna på elevernas förslag så på detta sätt indikerade vi att man 
kan samarbeta och respektera varandras åsikter. Här utgick vi ifrån Scherp & Scherp 
(2007) teori där det nämns om hur betydelsefullt det är att visa intresse för elevernas 
värld. 

Vi upplever att vi vann en viss respekt av eleverna då de lyssnade på oss samt kom och 
berättade vad de skulle göra på helgerna och eftermiddagarna. Det fanns de tillfällen då 
eleverna kom med sina bekymmer och berättade vad som hade hänt och ville att vi 
skulle lyssna och bekräfta dem. När det uppstod konflikter var det svårt för oss att ge 
det stöd som krävdes med tanke på att vi ännu inte hade vunnit elevernas förtroende, då 
vände de sig till andra lärare. 

Under aktiviteternas gång fanns det elever som var nyfikna och ville gärna få reda på 
vad för aktivitet vi skulle ha. Men eftersom vår avsikt var att skapa nyfikenhet hos 
eleverna så undvek vi frågorna genom att säga ”det blir en överraskning”. Alla 
aktiviteter hade sin grund i ansvarstagande, samarbete och relation. Vi försökte skapa en 
relation till eleverna genom att öka deras nyfikenhet. 

Scherp & Scherp (2007) har kommit fram till att goda relationer är grunden till att 
kunna påverka eleverna genom att man engagerar sig i deras värld. Med syfte på 
elevernas inflytande utförde vi aktiviteten ett två tre Röda lyktan, istället för 
ljudmemory och rörelse för att visa lyhördhet till elevernas åsikter. I denna lek deltog 
även vi, vilket ledde till att fler elever ville delta. De elever som ville ansluta sig till 
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aktiviteten i efterhand, fick vår tillåtelse att göra det vid detta tillfälle. Vi ansåg att detta 
var ett sätt att stärka vårt förtroende från elevernas sida. 

Flera utav eleverna var motvilliga att delta när de fick veta att knuten var aktiviteten, 
eftersom att eleverna förväntade sig att de skulle få bestämma själva vilken aktivitet det 
skulle bli. För att komma överens så fick de börja med en dattenlek som eleverna 
önskade sig. Detta blev uppvärmningen då de inte hade haft sin rast utomhus. Eleverna 
uttryckte sig med ”måste vi vara med” och andra argument men efter första rundan så 
släppte vi iväg de elever som inte längre ville delta. Som regel hade vi att man måste 
prova en gång, sedan var det frivilligt. Miljön blev lugnare och trevligare när de 
”stökiga” eleverna lämnade gymnastiksalen. Vi tror att det kan vara på grund av att det 
var något helt nytt och eleverna var inte vana vid styrda aktiviteter på fritidshemmet. 

Aktiviteten Fruktsallad var något som många uppskattade däremot när vi utförde det 
utomhus. Vi genomförde aktiviteten både under Sol-pass och som fritidsaktivitet. Första 
omgången valde vi att byta ut frukterna mot begreppen snäll, omtänksam och lyhörd, 
som passade till vårt syfte och mål. Men detta skapade en viss förvirring hos eleverna 
då de hade svårt att komma ihåg vilket begrepp de fick. Dessa elever var främst från 
förskoleklassen. Eftersom vi fick positivt feedback från eleverna valde vi att prova det 
igen med tvåorna på ett Sol-pass. För att öka deras intresse så utgick vi från att fråga 
vilket tema de vill ha istället för frukter vilket gjorde att deras intresse ökade för våra 
aktiviteter. Något annat som vi gjorde med tvåorna var att tydliggöra reglerna under 
tiden som aktiviteten pågick och gav händelserna som exempel. Vårt deltagande stärkte 
relationerna med eleverna då vi visade att deras åsikter var viktiga för oss. 

Röda lyktan var ett önskemål från eleverna vilket vi genomförde flera gånger vid olika 
tillfällen. Denna aktivitet uppskattades av eleverna, då de kände till aktiviteten sedan 
tidigare och behärskade reglerna. Under aktivitetens gång kunde man ansluta sig till 
aktiviteten. Vi gjorde ett undantag vid denna aktivitet genom att låta dem delta när de 
kände för det. Vilket gjorde att det blev fler när eleverna såg att det var roligt. Vi gick 
inte ut med det men när eleverna frågade oss godkände vi det. Med uppfattning av att 
det inte störde resten av eleverna. Istället så tyckte de att det blev roligare ju fler de var 
som deltog. Även under denna veckas aktiviteter deltog vi, både för att det uppskattades 
samtidigt som det ibland hände att de var för få och behövde fler deltagare i aktiviteten.  

En annan uppskattad aktivitet var värdegrundsspelet, då vi fick se eleverna klara sig 
själva utan någon större hjälp från vår sida. Förutom när vi skulle välja vem som skulle 
slå kastet. Dewey ansåg att språk är en viktig del av inlärningprocessen (Lundgren, 
Säljö & Liberg, 2010). Då det fanns olika uppdrag som eleverna skulle läsa och 
genomföra. När någon i F-klassen inte klarade av att läsa erbjöd sig någon från tvåan att 
läsa uppdragen. Som feedback gav vi beröm såsom ”bra gjort” och ”vad duktiga ni är” 
för att stötta och visa att det de gjorde var positivt. Vi använde oss av formativ 
bedömning.  

Enligt Agneta Grönlund (2011) innebär formativ bedömning att man ger eleverna 
feedback för det arbete de utför hela tiden, anpassning sker efter eleverna när de stöter 
på svårigheter. Vi var alltså noga med att ge eleverna positiv feedback när de gjorde 
något positivt istället för att fokusera på det negativa. Ibland hände det att vissa elever 
inte vågade utföra en del uppdrag. Exempelvis säg något fint om din kamrat till höger, 
detta var något de kände sig obekväma med. Vi tror att det kan bero på att de inte var 
vana vid att säga något vänligt till varandra. Men det positiva var att de åtminstone 
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försökte. Det negativa var att andra elever cyklade igenom de konerna vi hade ställt som 
steg på spelplanen. Detta gjorde att vi blev tvungna att säga till de och det ledde till att 
vi fick gå ifrån aktiviteten ibland.  

Vi upplevde att diskussioner kring ansvar och samspel fördes hela tiden, men det var 
ingen tydlig diskussion om att det handlade specifikt om ansvar och samarbete. Det 
fanns de tillfällen när eleverna tappade fokus från aktiviteten och blev stökiga påminde 
vi dem om våra tidigare diskussioner. Detta ledde då till att de stannade upp och 
funderade över sitt beteende. Scherp & Scherp (2007) nämner att det är bättre att 
handleda och synliggöra lärandet för eleverna än att bara säga till utan förklaring.  

Lärarna beskrev ofta och tydliggjorde de didaktiska frågorna, så eleverna skulle vara 
medvetna om varför de gjorde vissa saker och även hur det skulle genomföras. Det vi 
observerade under undervisning var, Pierce teori om aktiviteter innehållande intressanta 
saker för eleverna var lättapplicerad. När det var något som inte intresserade eleverna 
ledde detta till en stökig miljö.  

Resultatet kunde blivit tydligare om vi hade arbetat en längre period med detta 
utvecklingsarbete. På grund av olika faktorer så som helgdagar och förutbestämda 
aktiviteter fick vi mindre tid än förväntat. Vi fick anpassa oss efter den tid som fanns 
och vi hann med det mesta av det vi hade planerat. 

7 Diskussion och didaktiska implikationer  
Här kommer vi diskutera processen av vårt utvecklingsarbete. Vi kommer även ta upp 
vad vi lärt oss under arbetets gång. Vilka svårigheter vi har stött på samt hur vi kunde 
förbättrat arbetet.  

7.1 Resultatdiskussion 
Målet var att utveckla elevernas förståelse och kunskap kring ansvarstagande och 
förbättra deras samarbetsförmåga ur ett livslångt perspektiv. Pierce argumenterade för 
ett lärande som även kunde användas i vardagen inte endast i skolan (Jensen, 2011). 
Med livslångt menar vi att detta ska även kunna appliceras i vardagen. 

Under processens gång har vi vid flera tillfällen upplevt bristen på tid och möjligheten 
till att tänka utanför ramarna. Redan från början blev det inte som vi planerat vilket 
påverkade hela vårt arbete. Vi fick planera om vårt upplägg efter vad skolan hade 
inplanerat så som studiedagar och aktiviteter. Detta påverkade vårt resultat för att vi inte 
fick den tiden vi behövde för att se den fulla påverkan av vårt arbete. Första veckan fick 
vi veta att det vi planerat för påsklovet var något vi fick ta bort. Anledningen var att de 
redan påskpysslat mycket i skolan därför var det vi planerat inte relevant. Detta gjorde 
att vi missade en aktivitet att genomföra med eleverna där tillfället fanns att knyta 
kontakt med dem. Vilket ledde till att vi valde ett annat sätt att skapa relationer till 
eleverna som fanns på fritids under lovet. Som gjorde att vi fokuserade på att ställa 
frågor till eleverna och delta i det de sysselsatte sig med. För att utnyttja tiden som 
försvann för det vi planerat så byggde vi goda relationer till eleverna. På detta vis kunde 
vi öka vårt inflytande i gruppen. Genom den goda relationen som vi skapade med 
eleverna ledde till att vi märkte att det uppstod en förvirring kring formuläret. 

Om vi haft mer tid med detta hade eleverna blivit mer inarbetade med dessa uppdrag 
och det skulle minskat förvirringen som uppstod. Det kom fler tillfällen att diskutera 
formuläret om man jämför med de tillfällen vi tänkt diskutera kring aktiviteterna. Vi 
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hade planerat att ge feedback efter varje aktivitet där eleverna får reda på hur det gått 
och ge dem ett tillfälle att tala om sina åsikter för att känna sig delaktiga. Vilket vi 
missade helt på grund av tiden. Det vi också hade hoppats på var att få tid till intervjuer 
med eleverna vilket vi inte hann med. Tanken var att starta med formuläret tidigare än 
det som resultatet blev. Men med anledning av tiden gick det inte som planerat. Något 
annat som orsakades av tidsbristen var diskussion efter varje aktivitet, då eleverna hade 
bråttom med att återgå till sin fria tid.  

I aktiviteterna märkte vi att det tog tid med instruktioner då vi som ledare inte hade 
samma uppfattning om aktiviteten. Detta hade vi kunnat undvika genom att prata 
igenom och planera mer konkret inför varje aktivitet, detta fanns det heller inte tid för. 
Vi insåg att anledningen till att så få elever ville delta berodde på att vi själva var osäkra 
i vår ledarroll. Deweys inlärningsmetod ”Learning by doing” gav ett resultat även när vi 
utgick ifrån denna teori (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Vi såg en förändring hos 
eleverna genom handuppräckning, låta andra prata till punkt och hjälpsamheten mot 
andra. Vi nådde även vår förhoppning om att eleverna efterfrågade aktiviteterna då vi 
kom tillbaka vid ett senare tillfälle. Diskussioner gick även i personalrummet om att 
fortsätta med schemalagda rastaktiviteter efter vår tid på skolan.  

Det vi lärt oss av detta arbete är hur noga aktiviteter behöver planeras. Även att en 
genomgång av regler och instruktioner ska göras om det är fler än en lärare som ska 
leda aktiviteten. Vi upplevde att det är viktigt med att vara observanta och observera allt 
som sker kring eleverna. Eftersom allt hänger samman och med det menar vi aktiviteter 
som sker på rasten, fritids, planerade aktiviteter och sådant som sker utanför skolan. Det 
gäller att observera noga med tanke på hur lätt det är att bli missledd av eleverna när 
man är ny på en arbetsplats. Detta var något som hände oss och eleverna var medvetna 
om situationen och tog tillfället i akt. Även dokumentation är en viktig aspekt som man 
behöver vara noggrann med. Att inte misstolka situationen och föra felaktig information 
vidare. Det är väldigt viktigt att vara neutral och opartisk. Med det menar vi att föra 
anteckningar så som något sker och inte ta något parti. Med hjälp av dokumentationen 
kunde vi se en förändring i verksamheten. Där kunde vi även se vad som behövde 
utvecklas inför nästa tillfälle man genomförde aktiviteten. För att även vi ska utvecklas 
inom vår roll som lärare och inte bara eleverna.  

Vi anser att det hade underlättat om dokumentationen av aktiviteterna skett genom 
filminspelning eftersom vi båda fick delta aktivt i aktiviteterna. Då vi tidigare planerat 
att en av oss skulle föra anteckningar och observera under tiden den andre ledde och 
deltog i aktiviteten. Med filminspelning kunde vi återgått vid flera tillfällen men 
konsekvensen hade varit att vissa elever inte hade fått delta i aktiviteten p.g.a. att de inte 
får medverka i film och fotografering av olika skäl. En annan nackdel är att kameran 
hade kunnat fånga uppmärksamheten från aktiviteten. Det kunde ha lett till att målet 
inte hade nåtts då eleverna hade deltagit i aktiviteten endast för att synas i filmen. Vilket 
inte var vårt syfte. Däremot hade vi planerat att fotografera sandlådan för att se 
utvecklingen hos eleverna när det gäller att plocka undan det man använt. Vilket vi 
ansåg var irrelevant då cyklar plockades fram och eleverna övergav sandlådan.  

Under arbetets gång uppstod frågor från föräldrarna när de såg oss leka med eleverna. 
Omedvetenhet om de didaktiska frågorna kring aktiviteterna kan leda till att föräldrarna 
missuppfattar vad som sker. Med tanke på att vi inte beskrev vad vårt utvecklingsarbete 
gick ut på i samtyckesbrevet.  
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Vi insåg att det fanns vissa konflikter i personalgruppen när det gäller arbetssättet de 
hade i gruppen sedan tidigare. Personalgruppen var inte samstämmig var det gällde 
vissa regler exempelvis utekläder, materialen eller att närvara på rasterna. De var endast 
ute den schemalagda rasten de hade någon gång i veckan. Det var ingen som gick ut om 
de inte var tvungna. Eftersom många konflikter mellan eleverna uppstod på rasten då 
det inte fanns någon lärare att be om hjälp. Detta tog eleverna med sig in i klassrummet 
där läraren tyckte att eleverna skulle ha löst konflikten själva på rasten.  

7.2 Metoddiskussion 
I det här kapitlet kommer vi gå igenom olika former av dokumentation vi har använt oss 
utav samt en analys över vårt arbete. 

Håkansson (2013) skriver om hur tidigare dokumentationer kan användas i ett 
systematiskt kvalitetsarbete även om det kan finnas dokument som inte är relevant för 
arbetet. Vi hade dock ingen tillgång till några sådana dokument när vi började vårt 
utvecklingsarbete. Det hade kunnat påverka om det fanns dokument sedan tidigare 
angående ämnet. Detta för att underlätta när man ska utföra en analys och jämföra hur 
väl de stämmer överens med de nationella mål och utvecklingsarbetets mål. Håkansson 
(2013) poängterar även att de dokument som kan finnas sedan tidigare kunde varit ett 
bidrag till underlag, för att i ett kvalitetsarbete bör man kunna definiera vad man söker 
efter.  

Något man borde tänka på när man väljer dokumentation av loggbokstyp är att man bör 
ha arbetat fram frågor som besvaras under aktiviteten, checklistor och scheman bör 
utarbetas. När man dokumenterar ska man även tänka på att tydligt skriva ut vem som 
ansvarar för dokumentet och det bakomliggande syftet. 

Håkansson (2013) beskriver att observation är ett bra verktyg när man vill ha 
förstahandsinformation genom iakttagelse. På detta vis får man information direkt från 
verksamheten. Det negativa är dock att det finns en större mängd feltolkningar. När man 
använder observation som datainsamlingsmetod i ett systematiskt kvalitetsarbete ska 
man ha ett observationsschema där man vet vad man ska kolla efter samt hur man ska 
komplettera med ytterligare information. Annars blir det mer spontant och planlöst. De 
kriterier vi arbetade fram var hur stor efterfrågan för aktiviteterna var, hur många som 
deltog, hur elevernas utstrålning och huruvida vårt deltagande påverkade aktiviteten. 
Orsaken till att vi hade förutbestämda kriterier innan vi gick ut på VFU var för att det 
passade vårt syfte bättre än ett observationsschema. 

Lantz (2011) argumenterar dock för hur man inte får med de mer ingående som händer i 
personen under ett utvecklingsarbete. Med tanke på att det finns möjlighet att eleverna 
inte är ärliga när de besvarar enkäter, kan det leda till att vi inte får ett ärligt svar. Det 
kan vi återspegla till vårt val av metod kring formuläret, då vi anser formuläret som en 
variant av enkät som är tillämpad av oss. Vi blev uppmärksammade under första veckan 
av formulärutdelningen att eleverna fyllde i endast för att fylla, vilket vi tolkade som 
oärliga svar.  

När vi introducerade formuläret förklarade vi varför reglerna fanns och sedan vilka 
regler som gällde när de utförde de uppskrivna uppdragen. Under tiden vi presenterade 
formuläret dök det upp flera olika frågor från eleverna angående hur de ska 
genomföras? Vart de ska fylla i? Om de fick ta med sig formuläret hem? Och vem de 
ska lämna formuläret till? Vi hade funderat ut vilka frågor eleverna kunde ställa men 
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var inte förberedda på alla de frågor som ställdes, detta skapade förvirring både för oss 
och eleverna. När vi introducerade formuläret lät vi osäkra vilket kan ha lett till att 
eleverna inte tog formuläret särskilt seriöst.  Efter förtydligandet av formuläret och 
diskussioner kring det märkte vi en förändring.  

De regler vi hade kring aktiviteterna var att om man deltog i aktiviteten skulle denne då 
vara med hela tiden. Valde man att inte delta kunde man heller inte hoppa in senare om 
aktiviteten verkade rolig. Då fick de vänta till nästa omgång av samma aktivitet. Detta 
var ett sätt att träna eleverna för att ta ansvar för sina handlingar och lära sig av 
erfarenheten. Om vi inte haft våra regler kring deltagandet antar vi att eleverna inte tagit 
varken oss eller aktiviteterna på allvar. Det hade inte varit möjligt att nå målet när det 
gäller att ta sitt ansvar. Pierce teori gick ut på att man lär sig genom handlingar vilket vi 
använde oss utav som metod för att nå målet med ansvar och samarbete (Jensen, 2011). 
Fördelen med denna metod är att eleverna får uppleva situationerna.  

Tanken var att vi skulle haft aktiviteter varannan dag men på grund av 
omständigheterna exempelvis, utedagar, tid, barngruppen och olika möten gjorde att vi 
fick ändra vissa delar. Med tiden fick vi göra en ny planering där vi kom fram till att ha 
aktiviteter under en tvåveckorsperiod men varje dag. Detta resulterade i ett mer intensivt 
arbete. Planeringen gjorde vi i förhållande till de förutsättningar vi hade för dagen då vi 
redan visste vilka aktiviteter vi hade att välja mellan. Aktiviteterna som vi genomförde 
var knuten, fruktsallad, repbana och värdegrundspelet. För att visa hänsyn till elevernas 
synpunkter och önskemål lekte vi även röda lycktan efter förfrågan. 

Under den fjärde veckan hade vi aktiviteten repbana där vi delade eleverna i två 
grupper, som sedan fick var sitt ett långt rep som de skulle binda runt träd för att leda en 
blind kompis. De hinder som uppstod var att eleverna förstod inte aktiviteten och 
instruktionerna. Eftersom vi hade delat upp i två grupper svarade vi olika på de frågor 
som kom. Vi tror att svårigheterna berodde på otydliga instruktioner mellan oss och att 
vi inte var tillräckligt förberedda.  

Något vi hade kommit överens om var att en utav oss leder aktiviteten medan den andra 
observerar och dokumenterar det som sker. Så blev det inte då omständigheterna förde 
till att båda deltog i aktiviteten. Ett exempel är att en behövde leda leken medan den 
andra behöll lugnet och koncentrationen, stället antecknade vi i efterhand. Som 
ersättning dokumenterade vi genom att diskutera med varandra efter varje aktivitet samt 
föra anteckningar. Vi valde att dokumentera de punkter vi särskilt uppmärksammade. 
Punkterna var att om eleverna efterfrågade aktiviteterna, hur många som deltog, vad 
eleverna utstrålade under aktivitetens gång samt om vårt deltagande i aktiviteterna var 
avgörande.  

Vi valde att använda oss av så lite material som möjligt för att inte behöva bära med oss 
så mycket samt att vi var osäkra på vad som fanns att tillgå. Vi använde oss mycket av 
koner som fick fungera som platser i leken fruktsallad och i värdegrundsspelet. Konerna 
fick agera steg på spelplanen för eleverna att gå på istället för att rita ut dem. Detta 
fungerade bra även om det tog tid att plocka fram samt plocka undan men eleverna 
hjälpte gärna till. I värdegrundsspelet använde vi oss även av en stor tärning för att göra 
hela spelet i en större dimension då eleverna fick vara spelpjäser, vilket uppskattades. 
Att eleverna själva fick vara spelpjäser gjorde att fler deltog eftersom det var utanför 
ramarna. Detta var något nytt för eleverna som gjorde det hela mer intressant.  
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Vi sökte efter olika typer av aktiviteter på internet och hittade en form av det formulär 
vi senare utformade utefter det mål och syfte vi hade. Det första formuläret var anpassat 
för klassrumsmiljö med uppdrag där eleverna skulle räcka upp handen o.s.v. Vi valde 
att använda oss av upplägget och några av de uppdrag som fanns från början. Vi utgick 
från att dela ut formulären på måndagar och samla in dem på fredagar eftersom vi ville 
att eleverna skulle göra dessa uppdrag på skol- och fritidstid när vi är tillgängliga.  

7.3 Didaktiska implikationer 
Sammanfattningsvis vill vi säga att följande aspekter krävs för att nå de mål som sattes 
upp. Vi anser att det krävs av personalgruppen att de är eniga om vad begreppen ansvar 
och samarbete innebär. Vi anser att detta inte tydliggörs i Skolverkets (2011) Lgr 11 då 
begreppen kan tolkas på flera sätt. Det gäller även att hela personalstyrkan använder sig 
av samma regler gentemot eleverna när det gäller utomhuskläder, material o.s.v. 
Personalmöten kan vara en lösning där de diskuterar begreppen samt gör en 
sammanställning av reglerna för arbetsplatsen. Det är viktigt att personalen är tydliga 
med allt som sägs på möten för att hela gruppen ska vara eniga över de regler som finns 
på skolan. Som lärare behöver vi ge eleverna formativ bedömning i form av ständig 
feedback. För att tydliggöra, påminna och diskutera kring lärandet som sker med 
eleverna under processen. Det behövs också att lärarna skapar uppgifter med 
problemlösning för att eleverna ska bli nyfikna och motiverade till uppgiften. Vilket 
skapar ett erfarenhetsbaserat lärande som Dewey (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010) 
argumenterar för. Framförallt krävs det tid och aktiva lärare.  

När vi lärare är aktiva i vår roll leder det till att vi får möjlighet för relationsskapande 
med eleverna. På detta vis byggs en relation mellan oss och eleverna. Vilket gör att 
ansvarskänsla och samarbetsförmågan utvecklas. Även Höstfällt (2015) nämner i sin 
avhandling om relationsbyggandets väsentlighet för eleverna. Vi finner ansvarskänsla, 
samarbetsförmåga, relationsskapande, formativ bedömning och solidaritet 
betydelsefulla. Eftersom dessa begrepp hänger samman för att skapa relationer till 
eleverna för att kunna påverka dem och vinna deras tillit. I det fall då det saknas 
relationer mellan elever och lärare finns risken att diskussioner kring ansvar och 
samarbete försvåras. Vårt mål var att eleverna skulle utveckla dessa förmågor. Detta är 
betydelsefullt för att kunna ge feedback under processens gång. Där de får veta om de är 
på rätt väg eller behöver handledas mer. Detta anser vi kräver mycket tid. Dessa fem 
veckor räckte inte men vi kom en bit trots allt. Inget av det som nämns ovanför kan 
genomföras om inte lärarna har tiden till att diskutera innebörden av de olika begreppen. 
Utan tid kan ingen lärare planera uppgifter med problemlösning.  

Som helhet har vi kommit fram till att tid är en viktig aspekt oavsett vad det gäller. 
Något vi lärt oss är att när man planerar ett större projekt måste man vara införstådd 
med att planeringen inte kommer kunna hållas helt. Det kommer alltid finnas hinder 
som påverkar projektet då krävs det att vara flexibel oavsett om det är skolan eller 
fritidshem. Vi märkte även att när vi anpassade vår planering utefter eleverna åsikter 
fångade vi deras intresse samt gav tillfälle för delaktighet.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 
Frågor till fritidspedagogen 
 

-‐ Utveckla, vad vill ni utveckla på ert fritidshem? 
 

-‐ Något ni har svårighet med? (ansvar för material) 
 

-‐ Hur fungerar den fria/styrda leken? 
o Samarbete 
o Tillåtelse till att vara med 

 
-‐ Vilken egenskap vill ni att eleverna ska utvecklas mer inom? 

 
-‐ Hur funkar det emotionella hos eleverna anser du? 

 
o Emotionella- Exempelvis trygghet, självbild, självkänsla, annans 

perspektiv 
 

o Social- exempelvis samarbete, annans perspektiv, samspel, trivsel  
 

-‐ Vad kan vi utveckla inom värdegrundsfrågor? 
 

-‐ Vad är er didaktiska syn på pedagogiska planeringar? 
 

-‐ Är det något ni prioriterar eller magkänsla 
 

-‐ Nuläge, hur ser det ut? 
  



  

 

II 

Bilaga B Samtyckeskravet 
Samtycke av medverkan i undersökningen 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Zohra Faizi och Emmelie Atle och läser 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi går vår sista termin 
på Linnéuniversitet i Växjö och har därmed ett examensarbete som ska utföras. Vi 
kommer göra ett utvecklingsarbete kring värdegrund och hur man kan lära sig det 
genom aktiviteter och lek. Det kommer erbjudas olika aktiviteter som är frivilliga där vi 
utför observationer och intervjuer med eleverna som en del av projektet men även med 
lärarna. Eleverna kommer vara helt anonyma och detta kommer endast användas i vårt 
arbete. Efter att arbetet är färdigställd, kommer observationer och intervjuerna förstöras. 

Vi ser framemot ett samarbete med er och era barn.  

Vid frågor får ni gärna kontakta oss på denna mailadress 
Emmelie Atle: eh222dw@student.lnu.se 
 
Med Vänliga Hälsningar  
Zohra Faizi & Emmelie Atle 
 
 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Klipp här - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Svara gärna senast 25 Mars 2015 

Får observeras/intervjuas           JA        NEJ 

 
 
 
 
________________________________________ 
Elevens namn  
________________________________________ 
Målsmans underskrift 
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Bilaga C Aktiviteter 
Beskrivning av aktiviteter 

I avsikt att utöka elevernas ansvarskänsla och samarbetsförmåga i fritidshemmet har vi 
tagit fram ett formulär som vi nämnt till ”jag kan om jag vill”. Där de ska kryssa i de 
uppdragen som finns i formuläret, så många som möjligt på en vecka. Efter att de har 
nått ca tio stycken, så kommer de få en stjärna utav oss. Med hjälp av detta formulär 
hoppas vi på att få en bättre inställning till att leka med flera olika och få insikt i hur 
man kan ta ansvar gentemot varandra.  

Aktivitet 1 

Vad: Repbana 

Hur: man delar upp eleverna i två lag, varje lag får bilda en bana med hjälp av ett rep. 
När båda lagen är klara med sina banor kommer de att byta för att gå det andra lagets 
bana. I varje lag ska det finnas några som är ”blinda”. Laget ska hjälpa de blinda att ta 
sig igenom banan på bästa sättet genom att vägvisa och beskriva vägen för dem. 

Varför: Anledning till den valda aktiviteten är att det finns samarbete, då de måste 
hjälpa det andra laget genom att beskriva vägen. Den viktigaste punkten här i denna 
aktivitet är kommunikation och genom att beskriva vägen rätt så tar den gruppen som 
leder på sig ansvaret. På det här sättet byggs en relation mellan eleverna då den gruppen 
som är ”blind” litar på den gruppen som leder dem att de vägvisar rätt. 

Aktivitet 2 

Vad: Fruktsallad 

Hur: Eleverna delas upp i olika grupper, varje grupp är en speciell frukt. Här använder 
vi oss av rockringar och det ska finnas så många så det blir en elev som står utan 
rockring. När eleven som står utan rockring säger t.ex. apelsiner, ska alla apelsiner byta 
rockringar med varandra och den som inte hade rockring från början ska nu försöka ta 
över en. När någon ropar fruktsallad byter alla plats.  

Varför: Fördelen med denna aktivitet är att de elever som i vanliga fall brukar vara 
utanför gemenskapen kommer då att delta, då blir de osynliga synliga. Här behöver man 
fokusera och vara snabb när någon nämner en frukt. Det man också kan göra här att 
byta från fruktnamn till ett ämne, exempelvis så kan ämnet vara hur man är en bra 
kompis. Så alla som har rockringar och ordet snäll byter med varandra. Detta kan leda 
till att eleverna börjar lära sig nya värdegrunds ord och säger saker som de kanske inte 
gör i vanliga fall för att vara ”Coola” eller ”tuffa”. 

Aktiviteten 3  

Vad: Rörelse och ljudmemomry 
Hur: Vi kommer börja med att dela in deltagarna i par. Ett av paren får gå ut ur rummet 
eller ur syn- och hörhåll. De kvarvarande paren ska två och två prata ihop sig om en 
rörelse eller ljud. Till exempel en liten sångstrof- so blir just deras. När alla par har sin 
rörelse eller ljud så kommer vi gå igenom laget runt, så att inga par hittat på exakt 
samma. Om det skulle inträffa kan man lägga till någon liten extra grej- rörelse eller 
ljud- för ett av paren. Därefter så ska de sprida ut sig i rummet, gärna i räta rader. Precis 
som man sprider ut memorykorten på ett bord. 
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Sen är det dags för de två som gick ut att komma tillbaka. De ska nu spela memomry 
mot varann genom att turas om att klappa de utspridda memory- varelserna på axeln 
(vända på korten) för att se vilken rörelse eller ljud som finns just där. När en tävlande 
hittar ett par så får paret kliva av planen och man får fortsätta att söka. När man 
misslyckas blir det det tävlandets tur. Precis som i vanliga memory, vinner den som i 
slutet har hittat flest par. 
Varför: Den här leken främjar samarbetet i allra högsta grad då eleverna måste komma 
överens om ett rörelse eller ljud. Alla i gruppen blir också delaktiga i aktiviteten trots att 
det kan bli lite väntande för vissa. Men alla kommer ta sitt ansvar att komma med något 
tillsammans. 

Aktivitet 4 

Vad: Knuten 
Hur: Gruppen bildar en ring och står tätt intill varandra. Alla blundar och sträcker ut 
händerna i mitten av ringen. Under tiden som man har blundat, gäller det att hitta två 
händer att ta tagg i, en i varje hand. När alla håller varandra i händerna får man öppna 
ögonen. Sen är det frågan om att lösa ut virrvarret av händer som har bildats utan att 
släppa taget. Om allt funkar som det ska, då har man till slut en stor ring där alla håller 
varandra i händerna. 
Varför: Här får eleverna träna på att tillsammans lösa knuten (problemet) som blivit av 
deras händer och armar. Alla måste delta för att knuten ska lösas och eleverna får även 
träna på att instruera varandra. Genom att tänka på vilka regler som gäller i denna 
aktiviteten, tar varje elev sitt ansvar genom att följa dessa. 

Aktivitet 5 

Vad: Ordjakten. 
Hur: Läraren skriver ut ett antal bokstäver som eleverna ska bilda så många ord som 
möjligt inom ca 1 min.  
Varför: Eleverna får tillfälle att träna på stavning och problemlösning. Samtidigt som 
vi får tillfället att se om de kommer ihåg de olika ord som har med ansvar och 
samarbete att göra. För att få så många ord som möjligt på den korta tiden, behövs det 
flera hjärnor, vilket endast kan ske genom att samarbeta med varandra.  

Aktivitet 6 

Vad: Värdegrundsspel 
Hur: Ett enkelt spel där eleven övar på att säga snälla saker om andra och om sig själva.  
Varför: Här får eleverna utmana sig själva genom att ge andra elever komplimanger. I 
detta spelet tränar vi på att acceptera varandras olikheter och respektera varandra. Det 
som eleverna kommer träna på utan att tänka på är deras självkänsla. Att de duger som 
de är utan att behöva anpassa sig efter någon annan. 
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Bilaga D Formuläret 
Namn:_______________  Klass:________ 

 

Jag kan om jag vill... V.1 V.2 V.3 V.4  

Säga hej till någon som jag inte brukar hälsa på      

Hjälpa en kompis med något      

Göra någon glad      

Hindra någon från att göra något taskigt      

Leka med någon på rasten som jag inte brukar leka med      

Lyssna när någon annan säger något      

Låta andra prata färdigt innan jag pratar      

Låna ut något som någon annan behöver      

Visa min kompis att han/hon är viktig för mig      

Ge någon äkta beröm      

Visa att jag bryr mig om min kompis      

Tänka bra saker om andra runt mig      

Plocka undan de saker jag använt      
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Bilaga E Loggbok 
Logg boken 

V.14 
Den första VFU-veckan var under påsklovet vilket ledde till att vi inte kunde presentera 
våra aktiviteter för alla barnen förutom de som gick på fritids. Men det vi gjorde istället 
var lära känna eleverna och rutiner som skolan hade.  

Veckan innehöll lite av allt möjligt med påsk som tema, en ”påsk” film som heter Bassil 
Mus. Vi fick även lite handledning av vår handledare, där vi berättade återigen hur vi 
hade tänkt oss för de kommande veckorna.  

Under den första veckan märkte vi att eleverna skyllde ifrån sig när de gjort något de 
visste var fel. På grund av dåligt väder, så fick eleverna/barnen stanna inomhus och 
kolla på film istället. Här tänker vi, att lärarna borde haft en aktivitet inomhus, där man 
arbetade med samarbete och ansvar, med värdegrundsfrågor kort och gott. Naturligtvis 
fanns det andra arbeten att utföra exempelvis dokumentation eller andra planeringar. 
Men om de hade turats om att leda aktiviteten så hade det nog fungerat. Då detta var ett 
bra tillfälle för aktivitet istället för att sysselsätta eleverna/barnen med film.  

Det som hindrade oss från att komma igång med aktiviteterna redan första veckan var 
att vi fick känslan av att allt var planerat och vi kunde inte bara komma in och ändra 
planerna redan första veckan. 

På påskafton så hade lärarna planerat påsk jakt med tio frågor. Där eleverna delades in i 
fyra grupper och fyra i varje grupp. Efter påsk jakten gick lärarna genom alla frågor där 
eleverna fick räcka upp handen och svara.  Sedan var det dags för utdelning av godis. 
Där uppstod det en situation, där några elever inte åt gelatin och istället fick 
kexchoklad, vilket gjorde att andra elever började ställa frågor som ”varför fick hen en 
sådan och inte jag? ”jag vill också ha” ”orättvist” osv.  

Här tänker jag att redan i början borde lärarna berätta att dessa elever inte äter gelatin 
därför ska de få detta medan ni andra får godis istället för choklad. Dialog med elever 
anser vi är viktiga, för man kan inte bara ta förgivit att eleverna förstår.  

Veckan gick snabbt. Jag hade möjlighet att lära känna eleverna och personalen under 
veckans gång. Vi upptäckte att det kommer bli tight med tid till att utföra det vi planerat 
då det är flera dagar som ramlar bort med tanke på lovdagar och andra aktiviteter som är 
inplanerade sedan tidigare. 

V.15 
Under andra veckan när vi skulle föra loggbok, så märkte vi att veckorna går bara förbi 
på grund av brist på tiden och tillfälle för att kunna utföra våra aktiviteter. Vilket gjorde 
att det inte blev som vi hade planerat när det gäller aktiviteterna. Då ändrade vi planerna 
med att köra intensiv under två veckors period, varje dag en ny aktivitet eller se i 
efterhand om vi ska komma med en ny aktivitet eller leda det redan genomförda 
aktiviteten. 

Klassråd var något som eleverna skulle ha denna vecka. Då passade vi på att föra en 
diskussion med eleverna om vad man bör tänka på exempelvis: 

Ø Räck upp handen 
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Ø Lyssna på läraren när hen pratar 

Ø Tänk på språket (vilket ord man använder) 

Ø Behandla alla som du vill blir behandlad 

Ø Var trevlig mot andra 

Ø Lek med alla och bilda inte grupper 

Ø Behandla inte någon illa bara för att du blir illa behandlad. 

Ø Fröknarna säger inte till för att vara elaka 

Genom diskussion kom vi fram till att introducera formuläret under denna vecka på sol-
passen. När vi introducerade mötes vi av frågor om vad som skulle göras och hur det 
skulle göras och vart. Vi sa att det skulle ske under skoltid men gör absolut inget om de 
gör dessa uppdrag hemma. Under resten av sol passen var det en väldigt bra stämning 
och det fanns inga sura minner. 

V.16 
Vi höll vår första aktivitet, knuten. Vi befann oss inomhus då det var dåligt väder. Det 
var mycket stök och konflikter under tiden vi höll vår aktivitet. Detta kan ha berott på 
att eleverna inte fick den friska luften de brukar få efter mellanmålet eller något annat. 
Kan också ha med att göra att vi valde att ha denna första aktivitet som obligatorisk för 
de som var på fritids, detta ka ha varit orsak då eleverna inte vill ha något styrt de måste 
vara med på då de vill ha sin fritids tid. 

Andra aktiviteten vi höll var en variation av fruktsallad. Vi valde att använda ord som 
”snäll, omtänksam och lyhörd” istället för olika frukter. Detta skapade dock lite 
förvirring då eleverna inte var vana att använda begrepp och svårt att komma ihåg vilket 
begrepp de fick. Det gick bättre andra gången, då vi valde att vara ute trotts det dåliga 
vädret för att ge eleverna den friska luften och möjligheten till att springa lite friare. 
Detta fungerade även bra för oss, vi hade roligt och det syntes tyckte de andra lärarna 
och vi slapp vara på eleverna om att sänka rösten. Denna gången var det heller inte 
obligatoriskt och vi sa att om man skulle vara med så skulle man vara med från början 
och genom hela leken. Eleverna som valde att inte vara med ångrade sig senare då de 
observerade leken utifrån och såg att de som deltog hade roligt. Vi hade även sagt att 
man inte kunde hoppa in när leken väl startat. 

Tanken bakom detta vara att nästa gång så ska de delta redan innan utan att veta vad det 
blir för lek, då flera utav eleverna övervägde deltagande av leken på vilken aktivitet det 
blir. Samtidigt tänkte vi på att locka allt fler elever genom nyfikenhet. 

V.17 
Formuläret. Många kryssade för kryssandets skull. Vi hade tagit bort tanken med att 
sätta guldstjärna just för att slippa att eleverna kryssade endast för guldstjärnan. Men det 
verkade som att de kryssade bara för att kryssa, kan vi ha introducerat det fel? Vi 
märkte även att flera stycken har kryssat i de första uppdragen, kan det ha varit för att vi 
använde de som exempel när vi förklarade? Vissa har även haft svårt med att förstå att 
man ska utföra uppdragen under en veckas tid och inte bara under en situation, återigen 
var vi otydliga? 



  

 

VIII 

Repbanan. Vi skulle varit mer tydliga med instruktionerna för sådant som vi tar som en 
självklarhet är inte det för andra. vi skulle även gått igenom instruktionerna sinsemellan 
innan och delat upp grupperna och sedan instruerat om leken. Vi kunde ha kollat upp 
platsen innan för att se vart det passade bäst att vara. Återigen fick vi motstånd från 
eleverna när vi valde att göra aktiviteten obligatorisk. Det fanns de elever som genast 
tog emot ledarrollen och ville inte släppa in de andra trots tillsägelse. Eleverna hade 
inga problem med att ledas/leda, de som inte ville ledas behövde inte. Det var heller 
ingen som ledde in en kompis med syfte att skada denne. Detta var något vi var lite 
oroliga för men de visade upp att de var bra kompisar mot varandra.  

Värdegrundsspelet. Det var många som valde att vara med och vi hade himla tur med 
vädret då det var soligt. Vi valde att ha eleverna en och en istället för att dela in dem i 
par. Vi märkte att det kunde tagit lång tid då vi hade dubbelt så många koner som det 
fanns uppdrag. Vi kunde även haft uppdragen tätare. Vi märkte även att det var ett bra 
tillfälle för eleverna att träna på höger och vänster, räkna och läsa. De äldre eleverna 
läste gärna åt de yngre så vi fick ett bra samarbete mellan åldrarna. Vi fick även positiv 
respons från föräldrar som kom och hämtade som tyckte det såg roligt och mysigt ut. Ett 
annat bra resultat var att vissa elever ville spela färdigt innan de gick hem och 
föräldrarna gick med på detta och stannade och pratade med personalen under tiden. 


