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ABSTRAKT 

Syftet med vårt utvecklingsarbete var att genom pedagogledda aktiviteter arbeta med 

att öka samhörigheten i elevgruppen på fritidshemmet. Genom vårt arbete ville vi ge 

eleverna verktyg för att skapa nya kamratrelationer. Arbetet genomfördes på ett 

fritidshem med elever från förskoleklass upp till årskurs två. Genomförandet bestod 

av fem olika aktiviteter som var baserade på elevernas intresse och önskemål. För att 

analysera verksamheten använde vi oss av observation och informella elevsamtal, 

vilket hjälpte oss att få fram viktig information för vidare arbete. Under arbetes gång 

gjorde vi fältanteckningar och loggboksanteckningar för att dokumentera det vi 

studerade. Vi synliggjorde utvecklingsarbetet genom blogginlägg på fritidshemmets 

blogg där vårdnadshavare kunde ta del av arbetet. I vår analys utgick vi från ett 

sociokulturellt perspektiv där samspel och kommunikation anses vara viktiga delar för 

individens utveckling. Resultatet visar hur fritidshemmet kan vara en arena där elever 

utvecklas genom kommunikation och samspel. Både enskilda kamrater och hela 

gruppen är av betydelse för denna utvecklingsprocess. Genom vårt resultat ser vi att 

pedagogledda aktiviteter kan vara en arbetsmodell som gynnar elevers 

relationsskapande. Fritidspedagogerna kan genom pedagogledda aktiviteter arbeta 

stödjande med gruppens och verksamhetens behov på ett lekfullt sätt.  

Nyckelord:  

Fritidshem, pedagogledda aktiviteter, samspel, kommunikation, relationer, proximal 

utvecklingszon  
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND  
I detta utvecklingsarbete har vi valt att genom pedagogledda aktiveter arbeta stödjande 

med att skapa nya kamratrelationer samt sträva efter en känsla av samhörighet i 

elevgruppen. Utifrån tidigare VFU- period och observationer har vi uppmärksammat 

att skolan strävar efter att bedriva en åldersintegrerad verksamhet på fritidshemmet. 

Vi hade fokus på två årskurs ettor där eleverna i de flesta fall enbart lekte med kamrater 

från samma klass och inte mellan årskurserna. Dessa tidigare observationer ligger till 

grund för vårt utvecklingsarbete.  

1.1 Undersökningsområde  

Genom utvecklingsarbetet kan det diskuteras om pedagogledda aktiviteter har 

betydelse för samhörigheten och om det är en bidragande faktor till att skapa nya 

kamratrelationer. Ursberg (1996) menar att pedagogernas sätt att förstå elevernas 

relationsarbete påverkar klimatet och atmosfären i elevgruppen. Genom 

utvecklingsarbetet kan eleverna ges nya möjligheter att skapa sig verktyg som kan 

bidra till nya kamratrelationer. 

Skolverket (2014) belyser att fritidshemmets kärna är att förena omsorg, utveckling 

och lärande vilket har stor betydelse för elevers deltagande i sociala och meningsfulla 

sammanhang. Fritidshemmets pedagogik ska bygga på ett grupporienterat arbetssätt 

där stor vikt läggs vid att arbeta med relationsskapande i elevgruppen. Enligt de 

allmänna råden ska fritidshemmet erbjuda eleverna en meningsfull fritid som utgår 

från eleven och elevgruppens behov. Fritidshemmet är en arena som kan bidra till 

elevers allsidiga kontakter och genom betydelsefulla aktiviteter utvecklas elevers 

sociala relationer och samspel med jämnåriga (Skolverket, 2014). Vår tanke var att 

erbjuda alla eleverna på fritidshemmet pedagogledda aktiviteter som var baserade på 

elevernas intresse. I aktiviteterna hade eleverna möjlighet att samspela med varandra 

och detta menar vi kan bidra till en känsla av samhörighet i elevgruppen. 

Haglund (2011) har i en artikel diskuterat att fritidsverksamheten borde innehålla fler 

planerade aktiviteter. Detta uttalande förstärker Ihrskog (2006) genom att hävda att 

fritidsverksamheten behöver vara styrd till viss del efter elevernas intresse. Hon menar 

att pedagogledda aktiviteter är en arbetsmodell som gynnar relationsskapande och 

elevers utveckling och lärande i grupp.  Utifrån aktuella riktlinjer (Skolverket, 2014) 

ska fritidspedagogerna arbeta med att uppmuntra eleverna till samspel med kamrater 

för att utveckla sin sociala kompetens. Vi ansåg att pedagogledda aktiviteter är ett sätt 

för eleverna att utveckla sin sociala kompetens i samspel med andra. Genom 

kommunikation och interaktion utbyter eleverna erfarenheter och utvecklas med hjälp 

av dessa. 

Med detta som bakgrund genomfördes ett utvecklingsarbete på fritidshemmet där vi 

under fem veckor genomförde fem stycken pedagogledda aktiviteter. Vi ansåg att 

dessa kan gynna samhörigheten samt ligga till grund för att ge eleverna verktyg och 

möjlighet att skapa nya kamratrelationer.  

1.2 Nulägesanalys 

På skolan där utvecklingsarbetet genomfördes finns elever från förskoleklass upp till 

årskurs nio. På skolan finns två fritidshemsavdelningar, var av en avdelning med 

elever från förskoleklass till årskurs två och en avdelning med elever från årskurs tre 

till sex.  
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Fritidshemmet där utvecklingsarbetet genomfördes är ett fritidshem för 

förskoleklassen till årskurs två där nittiofyra elever är inskrivna. Elevantalet under 

eftermiddagarna är cirka sjuttiofem elever. På eftermiddagarna består personalen av 

tre fritidspedagoger som arbetar heltid. Tre eftermiddagar i veckan bemannas 

verksamheten även av en förskolelärare. I verksamheten cirkulerar även två assistenter 

som extra resurser för specifika elever under ett flertal eftermiddagar i veckan.  

Verksamheten utgår från läroplanen och de allmänna råden för fritidshemmet 

(Skolverket, 2011) och (Skolverket, 2014) vilket synliggörs i planeringar, 

veckoplaneringar och årshjulet. Arbetssättet är varierande och verksamheten arbetar 

tematiskt under olika perioder. Planeringen är anpassad efter högtider, årstider genom 

typiska aktiviteter och olika temaarbeten. Fritidspedagogerna arbetar regelbundet med 

pedagogledda aktiviteter. Fritidshemmets utvecklingsområde och strävansmål för 

läsåret 2014/2015 är att göra eleverna medvetna om vikten av rörelse och hälsa för 

människans välbefinnande. Flertalet av aktiviteterna i utvecklingsarbetet gynnar detta 

utvecklingsområde.   

I samtal med fritidspedagogerna framkom brister i fördelning av resurser i 

verksamheten. Bristen på resurser och personal menar pedagogerna leder till högre 

arbetsbelastning, större elevgrupper och mindre tid i elevgruppen. Detta har lett till ett 

förändrat arbetssätt. Förändringarna har lett till att pedagogerna har behövt anpassa 

verksamheten efter de nya förhållandena (jfr. Andersson, 2013). Innan arbetade 

pedagogerna mer klassvis men de förändrade förutsättningarna har gjort att arbetssättet 

ändrats till mer åldersintegrerat. Pedagogerna ser en positiv utveckling i det förändrade 

arbetssättet och menar på att detta gynnar elevgruppens samhörighet samt att eleverna 

lär av varandra. Pedagogerna har observerat att nya kamratrelationer gynnas av detta 

arbetssätt och ställer sig positiva till vidare utveckling av verksamheten.  

Fritidspedagogerna hade uppmärksammat att kamratrelationerna i de båda ettorna i de 

flesta fall enbart bestod av elever från sin egen klass. Detta upplevde personalen på 

skolan som ett problem. Därför valde vi att arbeta med pedagogledda aktiviteter för att 

undersöka om denna arbetsmodell bidrog till nya kamratrelationer samt ökad 

samhörighet på fritidshemmet och mellan de båda ettorna. Samtidigt som vårt 

utvecklingsarbete pågick påbörjade fritidspedagogerna under skoltid att arbeta för att 

skapa nya kamratrelationer mellan de båda klasserna. Detta hade sin utgångspunkt i 

idrottsundervisningen samt vid ett flertal svenska lektioner där klasserna blev blandade 

i olika halvklassgrupper. Lärare och pedagogers syfte med mer blandade elevgrupper 

i undervisningen låg till grund för att stödja till nya kamratrelationer samt att öka 

samhörigheten mellan klasserna.   

Utifrån tidigare erfarenhet från VFU och nulägesanalys på aktuellt fritidshem 

uppmärksammade vi att gruppkonstellationerna i den fria leken var statiska, 

majoriteten av eleverna lekte främst med elever från den egna klassen. Detta var 

genomgående i både inne och utemiljö. I en del aktiviteter såsom legobygge, kulspel 

och klätterställning bildades andra gruppkonstellationer mellan årskurserna.  

Efter genomförd nulägesanalys av verksamheten och utifrån uttalande från eleverna 

valde vi att planera aktiviteter som var baserade på deras intresse. Dessa aktiviteter 

ansåg vi bidrog till att bilda nya kamratrelationer mellan de båda klasserna i årskurs 

ett.    
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2 SYFTE OCH MÅL  
Elevers möjligheter till utveckling upphör inte när den formella skolundervisningen 

tar slut. Fritidshemmet är en arena som gynnar elevernas utveckling och i 

verksamheten sker ständigt en utveckling av olika kompetenser genom lek, sociala 

situationer och praktiska aktiviteter (Haglund, 2011). Enligt de Allmänna råden kan 

pedagogerna på fritidshemmet använda sina kunskaper om elevers behov och intresse 

på flera sätt. Elevernas intresse kan och bör ligga till grund för planering av 

aktiviteterna på fritidshemmet (Skolverket, 2014).  

Detta är något vi har tagit avstamp ifrån och genom våra aktiviteter skapas en 

utveckling för eleverna och gruppen utefter elevernas intresse samt 

fritidshemsverksamhetens behov och nuläge. 

Utvecklingsarbetet syftar till att genom pedagogledda aktiviteter arbeta med att öka 

samhörigheten i gruppen samt möjlighet att skapa nya kamratrelationer.   

 Målet är att sträva efter att utveckla en känsla av samhörighet på fritidshemmet genom 

att:  

- ge fler möjligheter till samspel och kommunikation mellan eleverna 

- ge eleverna verktyg för att skapa nya kamratrelationer 
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3 TIDIGARE FORSKNING SAMT 
TEORIANKNYTNING  

I detta avsnitt kommer vi presentera det sociokulturella perspektivet samt göra 

kopplingar till vad aktuell forskning säger kring det område vi valt att studera. I 

avsnittet behandlas centrala begrepp och viktiga aspekter kring pedagogledda 

aktiviteter samt verktyg för att etablera relationer.   

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

I analysen av vårt utvecklingsarbete har vi tagit stöd i ett sociokulturellt perspektiv. I 

detta perspektiv är språk, kommunikation och samspel i grupp i fokus.  

Det sociokulturella perspektivet belyser att människor inte enbart är ensamma 

individer utan det är tillsammans med andra i grupp och i sociala sammanhang som 

utveckling sker. Perspektivet beskriver även att gruppens helhet är en del av en 

gemenskap, men även att den individuella människan är en betydelsefull del av 

gruppen. Detta betyder att både gruppen och individens samspel är viktiga för 

utvecklingen (Säljö, 2000). 

Vi finner det sociokulturella perspektivet relevant till vårt utvecklingsarbete och 

gentemot vårt mål och syften som behandlar samspel, kommunikation, 

kamratrelationer och samhörighet i grupp. 

3.1.1 Språk, kommunikation och kultur 
Ett grundläggande synsätt i det sociokulturella perspektivet är att genom vardagliga 

handlingar bildas individens sociala verklighet som den befinner sig i. Säljö (2000) 

beskriver att den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet ligger till grund 

för människans största utveckling, det är i vardagliga situationer människan tillägnar 

sig de färdigheter vi behöver för framtiden. Språk och kommunikation är väsentliga 

delar i det sociokulturella perspektivet. Språkliga uttryck och ord hjälper oss att 

framställa omvärlden som meningsfull. Med hjälp av kommunikationen kan vi bli 

delaktiga och samspela med andra människor kring världen i olika aktiviteter.  Hur du 

ska agera i en situation sker genom interaktion med andra människor. Därför blir de 

grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. 

Säljö (2000) belyser begreppet kultur vilket han anser är ett samlingsnamn för de idéer, 

värderingar, kunskaper samt andra resurser som individen lär sig genom interaktion 

med omvärlden. De kulturella minnena som en individ bär med sig genom erfarenheter 

och språk är viktiga aspekter från uppväxten. Utifrån den kultur och de erfarenheter vi 

bär med oss agerar och analyserar vi situationer olika. I människans kultur ingår även 

fysiska verktyg, detta är olika verktyg som fyller en funktion i vår vardag och är 

betydelsefulla för individens utveckling. Det är med hjälp av verktygen vi skapar en 

förståelse och erfarenheter kring olika situationer i omvärlden. Tidigare erfarenheter 

kan ligga till grund för samspel mellan olika människor och runt ett intresse sker en 

utveckling av nya erfarenheter (Säljö, 2000).  

Med hjälp av kommunikationen kan vi bli delaktiga och samspela med andra 

människor kring världen i olika aktiviteter. Med hjälp av språket blir vi delaktiga i en 

kultur eller samhällets sätt att se på omvärlden. Genom kommunikation formas vårt 

tänkande då vi tar till oss hur andra ser på omvärlden och blir en del av den (Säljö, 

2010). Syftet med våra aktiviteter var att ge fler möjligheter till samspel och 

kommunikation mellan barnen. I aktiviteterna hade barnen möjlighet till vardaglig 

interaktion med andra genom leken.  
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3.1.2 Kamratkultur 
Enligt Corsaro (1997) skapar och upprätthåller barn kamratkulturer i vardagliga och 

sociala sammanhang. Barn deltar i olika kamratkulturer och strävar efter att skapa band 

mellan dessa. Corsaros (1997) beskrivning av kamratkulturer är där barn genom 

intressen deltar tillsammans med andra. I fritidshemmet har barnen möjlighet att ingå 

i flera olika kamrat- och gruppkonstellationer då verksamheten innehåller barn från 

andra skolklasser och olika åldrar. Här ser vi kopplingar till det sociokulturella 

perspektivet där samspel och interaktion med andra är ett centralt innehåll i teorin. Vi 

tolkar Corsaros begrepp kamratkulturer som det vi benämner kamratrelationer. I 

kamratkulturer samspelar barn genom gemensamma intressen vilket kan leda till en 

samhörighet i gruppen. 

3.1.3 Proximal utvecklingszon 
Vygotskij, grundaren av det sociokulturella perspektivet menade att det är genom 

kommunikation och interaktion med andra som individen tillägnar sig kunskap och 

färdigheter i sociala sammanhang (Hwang & Nilsson, 2011). Vygotskij intresserade 

sig för barnets inlärningspotential, det vill säga han studerade vad barnet kan prestera 

under ledning av vuxna eller kamrater. Enligt honom är människan ständigt under 

utveckling eftersom individen kontinuerligt stöter på nya miljöer, människor och nya 

handlingar i vardagen som bidrar till utveckling (Vygotskij, 1999). I fritidshemmet har 

barnen möjlighet att ingå i nya kamrat och gruppkonstellationer då verksamheten 

innehåller barn från andra skolklasser och i olika åldrar. Verksamheten bygger på ett 

socialt samspel mellan barnen.   

Vygotskij (1999)  menade att det finns en proximal utvecklingszon där människor är 

känsliga för instruktioner och förklaringar. I denna process är den vuxne, pedagogen 

eller en kamrat med mer kompetens och erfarenhet av betydelse. I processen sker 

samspel där individen med mer erfarenhet hjälper och vägleder den som behöver hjälp 

utan att förmedla en konkret lösning. Problemet ska ligga lite över individens egen 

förmåga, det ska inte vara för lätt eller för svårt utan ska kunna lösas i samspel med 

andra  (Säljö, 2010).  Vi har sett en proximala utveckling i flertalet av våra aktiviteter, 

då barnen genom samspel löser problem tillsammans. Den eller de barn med mest 

kunskap och erfarenhet hjälper genom diskussion de svagare barnen och tillsammans 

finner de en lösning på problemet.  Utifrån vår teoriansats anser vi att barn utvecklas i 

samspel, alla individer har olika erfarenheter, kunskaper och kulturer vilket vi belyser 

som en styrka när barnen ska utvecklas tillsammans med andra. I våra aktiviteter 

arbetade vi med olika gruppkonstellationer där barnen utvecklades tillsammans med 

andra och tog tillvara på varandras förutsättningar och kompetenser.   

Säljö (2000) belyser att barnet lär sig genom att observera, härma och ta efter andra 

genom att delta i olika aktiviteter samt att observera hur något går till innan deltagande. 

Han menar att barnet bäst tillägnar sig hur något går till genom att faktiskt delta i 

situationen. Precis som i den proximala utvecklingszonen utgår barnen från tidigare 

erfarenheter och kunskaper när de ingår i en aktivitet. I aktiviteten blir samspelet med 

andra av betydelse för individens och gruppens utveckling.   

Ur detta perspektiv mejslar vi fram begreppen samspel, kommunikation, kultur, 

verktyg, samhörighet och den proximala utvecklingszonen som är användbara inför 

kommande analys. Vi menar att kultur och kommunikation är viktiga delar som berör 

samspel och den proximala utvecklingszonen. Utifrån intresset sker ett samspel där 

tankar och kommunikation bygger på tidigare erfarenheter. Vi anser att när individer 

delar erfarenheter med varandra sker en utveckling. 
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3.2 Pedagogledda aktiviteter  

Haglund (2011) har i en artikel gjort ett uttalande kring att fritidshemsverksamheten 

borde innehålla fler planerade aktiviteter som är utvecklande för barnen. Han menar 

att fritidshemsverksamheten inte alltid kan vara planerad efter barnens intresse utan 

behöver vara utmanade och utvecklande. I fritidshemmet har barnen möjlighet att 

komma i kontakt med nya intressen, utveckla nya kompetenser samt utveckla nya 

relationer i gruppen. Han betonar att barns möjligheter till utveckling inte upphör bara 

för att den formella skolundervisningen tar slut (a.a.). I fritidshemmet gynnas barns 

utveckling och i verksamheten sker ständigt en utveckling av olika kompetenser 

genom lek, sociala situationer och praktiska aktiviteter (Johansson, 2004). Detta är 

något vi har tagit avstamp ifrån och genom våra aktiviteter skapas en utveckling för 

barnen och gruppen utefter fritidshemsverksamhetens behov och nuläge. Genom 

samspel och kommunikation ges möjlighet för barnen att samspela med andra barn 

(Säljö, 2000). Denna utveckling menar vi sker under mindre formella former. 

3.2.1 Leken som verktyg  
Haglund (2004) menar att den strukturerade leken är ett socialt verktyg för pedagogen. 

Genom pedagogledda aktiviteter kan pedagogerna starta upp aktiviteter kring barnens 

intressen vilket kan bidrar till önskad utveckling i verksamheten (a.a.). Pedagogerna 

kan genom aktiviteter utforma situationer som gynnar lärande och utveckling samt 

introducerar till ny kunskap (Johansson, 2004).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan leken ses som ett verktyg för pedagogerna att 

genom observation observera hur barnen samarbetar kring olika intressen. Pedagogen 

kan använda barnens intresse i leken som ett verktyg för att undersöka deras förmåga 

att samspela med andra (Säljö, 2000). Fritidspedagoger har stora möjligheter att stödja 

barns utveckling och det är viktigt att pedagogerna har ett förhållningssätt som 

underlättar barns relationsskapande (Ackesjö & Dahl, 2011). Detta är en balansgång 

där det är viktigt att erbjuda aktiviteter som är utvecklande samtidigt som de stimulerar 

barns intresse samt gynnar den stora gruppen. Pedagogernas sätt att förstå barnens 

relationsarbete påverkar klimatet och atmosfären i barngruppen. Genom arbetet kan 

barnen ges nya möjligheter att skapa sig verktyg som kan bidra till nya 

kamratrelationer (jfr. Ursberg, 1996). 

3.2.2 Verktyg för att etablera relationer 
Ett flertal forskare (Haglund 2004, Ihrskog 2006, Bliding 2004 & Jonsdottir 2007) har 

gjort uttalande kring att pedagogplanerade aktiviteter är en arbetsmodell som gynnar 

relationsskapande. I gemensamma aktiviteter skapas regler och förväntningar kring 

hur individen bör agera och många olika människor får möjlighet att mötas och delta 

på samma villkor (Bliding, 2004). Ihrskog (2006) menar att en social utveckling sker 

där det råder ett likvärdigt socialt sammanhang och genom samspel med jämnåriga 

barn. Haglund (2004) anser att genom pedagogledda aktiviteter kan pedagogerna ta 

tillvara gruppens behov och skapa en utveckling som gynnar den stora gruppen. 

Genom aktiviteterna kan pedagogerna implicera samarbete, hänsynstagande, sociala 

regler och samhällets normer (a.a.). Pedagogernas uppgift är att skapa miljöer som är 

meningsfulla för barnen, situationer som stimulerar deras utveckling, intresse och 

nyfikenhet som i sin tur leder till en känsla av social samhörighet. Pedagogerna kan 

bidra med gemensamma aktiviteter som är öppna för alla (Jonsdottir, 2007, Ackesjö 

& Dahl, 2011). Den sociala samvaron i fritidshemmet handlar om att skapa 
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samhörighet och gemenskap med andra. Det är viktigt att etablera, förankra och 

upprätthålla relationer (Bliding, 2004).  

Utifrån forskarnas uttalande (Haglund 2004, Ihrskog 2006, Bliding 2004 & Jonsdottir 

2007) kring att pedagogledda aktiviteter bidrar till relationer och utvecklar barnens 

sociala kompetens i samspel med andra anser vi att vårt arbete gynnar den befintliga 

verksamheten.  

Bliding (2004) framhäver att pedagogledda aktiviteter kan vara verktyg för barnen när 

de själva ska etablera relationer (a.a.). Genom pedagogledda aktiviteter får barnen en 

förstruktur i hur de ska agera i sociala situationer och tillhandahålls verktyg av 

pedagogerna som är av vikt i deras identitetsskapande och relationsarbetet med andra 

(Johansson, 2004). Bliding (2004) har uppmärksammat att ordnade aktiviteter där barn 

ska delas in i lag och grupperingar är tydliga verktyg att utmärka samhörighet och 

relationer med. Vid lag och grupp indelningar ställer sig barnen ofta tillsammans med 

barn de har ett pågående relationsarbete med.  

Utifrån forskarnas uttalande (Haglund 2004, Ihrskog 2006, Bliding 2004 & Jonsdottir 

2007) i detta område ser vi en koppling till våra planerade aktiviteter. I aktiviteterna 

arbetade barnen i olika grupp och lagkonstellationer. Vid gruppindelningar till 

aktiviteterna hade vi som ledare en pedagogisk tanke då vi ville bidra till nya 

relationer. Därför arbetade vi med att dela in barnen i olika konstellationer.  

3.3 Gruppens betydelse för relationsskapande 

Haglund (2004) betonar vikten av att fritidshemmet ska arbeta stödjande och 

utvecklande med barns sociala kompetenser (a.a.). Relationsskapandet är en 

komplicerad process för individen och pedagogerna på fritidshemmet kan genom 

verksamhetens regler, normer, värderingar ge barnen betydelsefulla ingredienser för 

att skapa och bevara relationer och öka samspelet mellan barnen i gruppen (Ihrskog, 

2011). 

Ihrskog (2006) beskriver innebörden av att ha kompisar som en trygghet. En trygghet 

där barnet veta att det alltid finns någon att lita på och anförtro sig till. Att känna tillit 

och trygghet är en viktig aspekt i barns lärande och personliga utveckling. 

Utifrån aktuella riktlinjer för fritidshemmet ska verksamheten bygga på ett 

grupporienterat arbetssätt där relationer är viktiga redskap att arbeta med. 

Fritidspedagogerna har i uppdrag att arbeta med grupprelationer och att utveckla 

barnen enskilt och i grupp genom formella och informella situationer (Johansson, 

2004). Gruppen kan ses som ett verktyg för pedagogerna att arbeta stödjande med för 

att tillgodose barns behov av att möta likasinnade och skapa tillit och trygghet i 

gruppen samt att utvecklas i samspel med andra. Goda relationer i gruppen är av 

betydelse mellan barnen för att skapa en tillhörighet till sina jämnåriga som utgår från 

intresse. (Säljö, 2000). Pedagogerna blir barnens betydelsefulla vuxna som Säljö 

(2000) belyser som en viktig aspekt för deras utveckling (a.a.). En stor barngrupp kan 

försvåra barns relationsskapande, därför är det extra viktigt att pedagogerna på 

fritidshemmet har insikt i barngruppen och finns till hands för att hjälpa barnen i deras 

relationsskapande (Ihrskog, 2011). Uttalandet ger oss utgångspunkter för vårt arbete 

där verksamheten finner ett behov av att arbeta utvecklande med barnens relationer i 

årskurs ett.  

Kapitlet beskriver det sociokulturella perspektivet där språk, kommunikation och 

samspel är viktig delar för individens utveckling. Säljö (2000) belyser att den kultur 
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individen växer upp i har betydelse för utveckling. Med hjälp av kommunikation kan 

vi tillägna oss omvärlden och bli delaktiga och samspela med andra människor.  

Vygotskij (1999) menade att utveckling sker i samspel med andra där individer med 

mer erfarenheter och kunskap hjälper de svagare individerna att bemöta problemet. 

Detta benämns som den proximala utvecklingszonen.  

Ett flertal forskare (Haglund 2004, Ihrskog 2006, Bliding 2004 & Jonsdottir 2007) har 

gjort uttalande kring att pedagogledda aktiviteter är en arbetsmodell som gynnar 

relationsskapandet och den befintliga verksamhetens problem. Genom pedagogledda 

aktiviteter får barn vetskap om hur man ska agerar i sociala sammanhang som är av 

betydelse vid deras relationsskapande med andra. Leken kan ses som ett verktyg för 

pedagogen att utforma situationer som gynnar lärandet och relationsskapande. Den 

sociala utvecklingen sker i sociala sammanhang med jämnåriga. Gruppen blir av 

betydelse för pedagogerna att arbeta stödjande med för att tillgodose barnens behov 

av att möta likasinnade och utvecklas i samspel med andra. Fritidshemmet är en arena 

som bygger på ett grupporienterat arbetssätt.  
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4 DESIGN AV UTVECKLINGSARBETE SAMT 
GENOMFÖRANDE 

Följande kapitel behandlas val av metod samt hur vi gått tillväga under arbetes gång. 

I stycket beskrivs utvecklingsarbetes betydelsefulla delar. Vi beskriver vilka 

aktiviteter som genomfördes samt en kort förklaring till dessa. I slutet förs en kritisk 

diskussion kring metodvalen.  

4.1 Metodval  

Utvecklingsarbetet bedrevs under den verksamhetsförlagda utbildningen under fem 

veckor. I första skedet kontaktade vi aktuellt fritidshem för att göra en nulägesanalys 

över verksamheten. Detta skedde genom observation och samtal med pedagogerna 

under två eftermiddagar. Under dessa två eftermiddagar genomförde vi även 

informella elevsamtal där vi fokuserade på att fråga elever kring vilka aktiviteter de 

tyckte bäst om att göra på fritidshemmet. Vi ville ge eleverna inflytande i våra 

aktiviteter. Vi utgick från elevernas uttalande vid valet av aktiviteterna och vi ansåg 

att detta skulle skapa ett större intresse hos eleverna att delta. Vygotskij (1999) menade 

att intresset är den naturliga drivkraften för viljan att delta samt att det är av vikt att 

undervisningen byggs upp utifrån individens intresse.   

I aktiviteterna har deltagandet varit frivilligt för eleverna. Vi anser att det är viktigt att 

eleverna själva får ta beslutet att delta då detta ökar motivationen och glädjen till att 

delta.  Vi genomförde fem stycken aktiviteter under fem veckors tid. I aktiviteterna 

har elever från förskoleklass, ettan och tvåan deltagit, men vi har främst observerat 

eleverna från årskurs ett eftersom arbetet berör problem i denna årskurs. Efter varje 

aktivitet samtalade vi med eleverna kring aktiviteten: vad de lärt sig, om de haft roligt, 

vad som varit roligt osv. Detta för att få en djupare inblick i hur eleverna tänker. I 

återkopplingen fick vi många kloka svar från eleverna.  

Under utvecklingsarbetet använde vi oss av fältanteckningar och 

loggboksanteckningar för att dokumentera våra reflektioner och observationer. Under 

arbetets gång observerade vi även med jämna mellanrum för att uppmärksamma de 

förändringar som aktiviteterna låg till grund för. Rönnerman (1998) lyfter betydelsen 

av att föra anteckningar för att få ner tankar och idéer under arbetets gång. Detta anser 

vi är ett hjälpmedel som underlättar det slutliga reflektions och resultatarbetet vilket 

Rönnerman (1998) förstärker. Anteckningarna hjälpte oss att minnas vad som faktiskt 

hände. En viktig aspekt att ha i åtanke vid arbete med anteckningar är att dessa är 

personliga handlingar som ur ett forskningsetiskt perspektiv bör förstöras efter avslutat 

arbetet (Håkansson, 2013).  

Fritidspedagogerna hjälpte oss att dokumentera våra aktiviteter genom foton. 

Dokumentationen låg till grund för den alternativa redovisningsformen som innebar 

att vi gästbloggade på fritidshemmets blogg. Inläggen innehöll beskrivningar av 

aktiviteterna samt vilken utveckling aktiviteten strävade mot. Vi ville genom 

blogginläggen synliggöra de arbete vi bedrev på fritidshemmet för vårdnadshavarna. 

I utvecklingsarbetet slutskede sammanställdes ett resultat och en diskussion kring vad 

utvecklingsarbetet indikerar.  
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4.2 Utvecklingsarbete  

I vår metodansats utgick vi från att göra ett utvecklingsarbete. Forskningen beskriver 

detta som ett arbete där utfallet ska gynna den befintliga verksamheten utifrån ett 

uppmärksammat problem.  

Tankegången är att forskningen inte bara ska användas för att ge en bättre 

förståelse av de problem som uppstår i den dagliga verksamheten, utan faktiskt 

själv gripa sig an att förändra saker. (Denscombe, 2009) s. 169.  

Utvecklingsarbete är ett inslag från forskningen som vi anser är ett positivt sätt för att 

synliggöra olika problem eller utvecklingsmöjligheter i en verksamhet. Med 

utvecklingsarbete blir det lättare att testa olika metoder eller tankar tillsammans i 

samförstånd med den verksamhet där forskningen bedrivs. Dencombe (2009) lyfter 

denna forskning som ett bra sätt att kunna förändra saker som är faktiska problem eller 

behov som finns i den dagliga verksamheten.  

Rönnerman (1998) beskriver utvecklingsarbetets cykliska beteende. Arbetet är upplagt 

i fem stadier: nulägesanalys, planera, agera, observera och reflektera. Det första steget 

i ett utvecklingsarbete är att göra en nulägesanalys av verksamheten för att sedan i 

nästa steg kunna planera vad som ska genomföras. Där spelar de didaktiska frågorna 

stor roll, vad, hur och varför. Planeringen ligger till grund för de tredje steget som blir 

genomförandet av de planerade aktiviteterna. I det fjärde steget observeras 

genomförandet. All planering och information bearbetas inför det avslutande 

reflektionsarbetet där det genomförda arbetet analyseras, vad gick bra/mindre bra och 

vad är värt att ha i åtanke till en annan gång. Den avslutande reflektionen ligger till 

grund för nya tankar och eventuella nya vidare utvecklingsområden. Rönnerman 

(1998) menar att detta är en pågående process som inte har något avslut, processen kan 

pågå i det oändliga. Vi anser att ett utvecklingsarbete är en process som Rönnerman 

(1998) beskriver, där de fem stadierna hon tar upp har en stor påverkan. I arbetet måste 

de olika stadierna bearbetas och skapa nya tankar eller lösningar för hur arbetet ska 

läggas upp och bedrivas vidare. 

4.3 Samtycke  

Innan arbetet startade skickade vi ut en informations- och samtyckeslapp till 

vårdnadshavarna, se bilaga ett.  Där fick de tillsammans med sina barn ta ställning till 

deltagande i vårt arbete. Alla vårdnadshavare blev informerade om vilka vi var och 

vad vi ville åstadkomma med vårt utvecklingsarbete. I informationsbladet synliggjorde 

vi vårt arbete med eleverna för vårdnadshavarna och bidrog till att skapa ett intresse 

även hos dem. Vi tog stöd av Lgr11 (Skolverket, 2011) där skolan ska klargöra för 

både elever och vårdnadshavare vilka mål, eller syften som finns i undervisningen. 

Detta för att elever eller vårdnadshavare ska ha möjlighet att kunna påverka 

verksamheten. Vid eventuella frågor angående arbetet fanns möjlighet för 

vårdnadshavarna att kontakta oss både personligen i verksamheten eller via e-post. Vi 

uppmanade vårdnadshavare till att följa utvecklingsarbetet genom att ta del av den 

information och dokumentation som vi uppdaterade kontinuerligt genom 

fritidshemmets blogg.  

När vi skapade samtyckes och informationslappen tog vi hänsyn till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer: samtyckeskravet och informationskravet där det är av vikt 

att informera deltagarna vad som ska studeras och varför samt att deltagandet är 

frivilligt. Utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer meddelade vi 

vårdnadshavarna att insamlad information enbart kom att behandlas av oss samt att 
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inga namn kom att användas. Utifrån samtyckeskravet har vi delgett vårdnadshavare 

information kring arbetet och de har tagit ställning till sina barns deltagande. Denna 

information tog vi hänsyn till i vårt arbete och studerade enbart de elever där vi fått ett 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vid forskning med minderåriga är det viktigt att förmedla informationen och syftet på 

ett begripligt och åldersanpassat sätt för dem. Deltagarna har rätt att veta vad det deltar 

i  (Codex, 2015). I våra informella elevsamtal har vi berättat för eleverna vad vi gör 

och varför samt varför deras uttalande är viktiga för vårt arbete. 

4.4 Förarbete  

Före arbetets start samtalade vi med pedagogerna på fritidshemmet om 

utvecklingsarbetet. De fick komma med egna synpunkter och ge förslag till hur och 

vad vi borde tänka på vid genomförandet. Under arbetets gång hade vi stöd från 

fritidspedagogerna. Vi jobbade emot samma mål och pedagogerna såg gärna att det 

blev en vidare utveckling av pedagogledda aktiviteter i deras verksamhet för att bidra 

till fler eller olika kamratrelationer. 

I uppstarten av arbetet deltog vi i verksamheten under två eftermiddagar för att 

observera verksamheten och göra oss en nulägesanalys. Under dessa två eftermiddagar 

gjorde vi även informella elevsamtal med eleverna kring deras intresse och 

kamratrelationer samt observerade hur eleverna lekte. Tanke var också att vi ville göra 

oss kända i elevgruppen för att bygga upp ett förtroende och börja skapa relationer till 

eleverna.  

Under arbetets gång använde vi oss av observation när vi genomförde aktiviteterna för 

att få fram information inför kommande analys. Mellan aktiviteterna observerades 

elevgruppen och dess förändringar. Denscombe (2009) beskriver fördelar med 

observation och menar att observatören får ett snabbt resultat på kort tid samt att 

informationen är tillförlitlig.  

Vi använde oss av informella elevsamtal för att få en förståelse för elevernas tankar 

kring kamratrelationer och intressen på fritidshemmet. I våra samtal tog vi 

utgångspunkt från Doverborg & Pramling- Samuelsson (2012) som belyser aspekter 

om hur samtal med elever kan gå till och vilka frågor som kan ställas. Det är viktigt 

att ge eleverna tid till att svara. Det är betydelsefullt att skaffa sig kunskap och vetskap 

om vilket tillvägagångssätt som lämpar sig bäst utifrån rådande situation. 

När vi genomförde våra informella elevsamtal samtalade vi med eleverna i befintlig 

verksamhet. Vi samtalade med eleverna i de grupper de lekte med för stunden. Vid 

samtalen sökte vi oss till eleverna för ställa frågor till dem. Vi tog hänsyn till att inte 

störa deras befintliga lek och vi valde att samtala runt frågorna med eleverna i 

fritidshemsverksamheten för att göra situationen avslappnad. De frågor vi bland annat 

samtalade runt var:  

 Vilka lekar tycker ni är roliga att leka? 

 Vilka aktiviteter/ lekar skulle ni vilja göra på fritids? (tillsammans med oss) 

Under fritidshemstiden tog vi hjälp av de pedagogerna som arbetade på fritidshemmet 

till att motivera och sporra eleverna till att vilja delta i aktiviteterna. Inför varje ny 

aktivitet började vi med att skapa ett intresse hos eleverna tillexempel vad vi skulle 

göra nästa gång som lekar och tipspromenad. Målet för oss var att vi ville väcka ett 

intresse, en lust till att vilja vara med och att våga testa våra aktiviteter. Vi arbetade 
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mycket med att visa glädje och engagemang i de aktiviteter vi hade för att det skulle 

bli lustfyllt för de som deltog i aktiviteterna. Enligt Jenner (2004) är pedagogens roll i 

motivationsarbetet att ha en positiv inställning till aktiviteterna samt ha en ett öppet 

och lyssnande förhållningssätt gentemot eleverna. Det är av vikt att pedagogerna 

sporrar och uppmuntrar eleverna samt berömmer dem i deltagandet.  

4.5 Genomförande av aktiviteter  

Vi började tidigt att göra ett urval vilka elever som skulle kunna ingå i vårt arbete. Vi 

valde att lägga fokus på de elever som går i årskurs ett då vi ville undersöka om våra 

aktiviteter bidrog till samhörighet och nya kamratrelationer mellan klasserna i denna 

årskurs. Nästa steg i arbetet var att bestämma vilka dagar och tidpunkter som var bäst 

lämpade för oss och verksamheten att utföra våra aktiviteter. Detta gjordes i samråd 

med pedagogerna på fritidshemmet. Beslutet blev att vi skulle göra en till två 

aktiviteter i veckan och använda samma tid vid varje tillfälle. Aktiviteterna pågick 

mellan 30-40 min beroende på vad eleverna ville och hur mycket material som 

användes. Tiden vi använde oss av blev efter mellanmålet. Vi valde detta eftersom vi 

ville att eleverna skulle vara mätta och orka delta i aktiviteterna utan att det skulle bli 

sura miner. Schemamässigt var denna tidpunkt bäst lämpad, eleverna slutade skolan 

precis innan mellanmålet och fritidsverksamheten tog över. Vi ville även att det skulle 

vara kontinuerligt för eleverna genom att vi alltid hade samma tid. Efter avslutad 

aktivitet gjorde vi en snabb muntlig utvärdering av aktiviteten tillsammans med 

eleverna. Detta för att vi skulle få en vetskap om de gillade aktiviteten eller inte samt 

om någon utveckling skett. Det var frivilligt att delta i aktiviteterna då vi ansåg att det 

är av vikt att inte störa eleverna i deras fria lek. Utifrån de forskningsetiska principerna 

ska deltagandet ske på deltagarnas villkor (Vetenskapsrådet, 2011). Vi erbjöd alla 

elever att delta men sa eleven nej till deltagande respekterade vi detta och lät eleven 

leka fritt efter eget intresse.  

Aktiviteterna var baserade på elevernas intresse. Enligt Vygotskij (1999) är intresset 

barnets naturliga drivkraft till deltagande. I samtal med eleverna frågade vi vad de 

tyckte om att göra på fritidshemmet samt vilka aktiviteter de skulle vilja göra 

tillsammans med oss. Elevernas uttalande låg till grund för vår aktivitetsplanering. Det 

är av vikt att eleverna får vara delaktiga i valen av aktiviteterna, då blir aktiviteten 

meningsfull för eleverna vilket gynnar till större deltagande (Ackesjö & Dahl, 2011). 

De aktiviteter som eleverna ville genomföra var: Fånga flaggan, Kinesiska muren, 

godistrollet, tipsrunda och brännboll.  

Nedan följer en kort instruktion om varje aktivitet. I bilaga två till sex ges en utförligare 

beskrivning av aktiviteterna.  

Fånga flaggan:  

Leken kan genomföras både i ute och innemiljö. Vi genomförde aktiviteten i en 

idrottshall. Eleverna är indelade i två lag. Leken går ut på att lagen ska försöka fånga 

motståndarnas flagga genom att springa in på motståndarens planhalva och föra 

tillbaka flaggan till sin egen planhalva utan att bli tagen. Blir man tagen för tagaren 

fången till fängelset på motståndarens planhalva. Fritagen blir man genom att två 

kompisar springer ner hand i hand och tar fången mellan sig och springer tillbaka till 

sin egen planhalva. Alternativ att man springer ner ensam och räddar. Leken är slut 

när ett lag har lyckats fånga motståndarens flagga och föra över den till sin egen 

planhalva utan att bli tagen. 
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Syftet med aktiviteten var att eleverna skulle samarbeta tillsammans. I aktiviteten blev 

eleverna indelade i två åldersblandade lag där vårt mål var att eleverna skulle lära 

känna varandra bättre samt hjälpa varandra. Aktiviteten pågick i fyra omgångar och 

innan varje nystart valde vi att göra nya lagkonstellationer för att eleverna skulle få 

möjlighet att samarbeta med flera olika personer.  

Kinesiska muren:  
  

Aktiviteten kan genomföras både i inne och utemiljö. Vi genomförde aktiviteten i en 

idrottshall. Eleverna delas upp i små lag. Ett lag blir tilldelad att vara vakter på muren 

som delar av salen i två delar. Muren består av utlagda tunnmattor. Lagen har i uppgift 

att en och en springa och försöka ta sig över muren utan att bli tagen och hämta en 

ärtpåse på andra sidan. Blir eleven tagen får eleven springa tillbaka till sitt lag och 

nästa man springer. Eleverna som har lyckats ta sig över muren springer tillbaka på 

utsidorna av muren för att undvika krockrisk. Det är viktigt att byta vakter på muren 

så alla får en chans att prova på båda rollerna.  

Syftet med aktiviteten var att bidra till samarbete och lagkänsla tillsammans med andra 

elever. I aktiviteten blev eleverna indelade i blandade lag. Vi valde att arbeta med 

blandade lag för att eleverna skulle lära känna varandra bättre och ges möjlighet till att 

skapa nya kamratrelationer. Vi anser att i leken tränar eleverna sitt strategiska tänkande 

samt att det är viktigt att planera sin väg för att undvika att krocka med varandra.  

Godistrollet: 

 

Aktiviteten kan genomföras i både inne och utemiljö. Vi genomförde aktiviteten 

utomhus. Eleverna delas in i olika godissorter, utspridda i salen eller på området. (antal 

grupper beror på hur många elever som deltar). En elev blir godistroll och placeras 

blundande i mitten av spelplanen. Pedagogen ropar ut en av godissorterna som 

försiktigt springer runt det sovande godistrollet. Godistrollet vaknar när pedagogen 

säger: godistrollet vaknar. Godistrollet ska sedan jaga godissorterna som snabbt ska 

springa tillbaka till sitt bo. De godissorter som blir tagna blir godistroll. När pedagogen 

ropar lördagsgodis har alla godissorterna i uppdrag att springa. Leken är slut när endast 

en godisbit är kvar.   

Syftet med aktiviteten var att eleverna skulle få möjlighet att självständigt och 

tillsammans med andra leka. Aktiviteten är individcentrerad där fokus ligger på att i 

första hand fokuserar på sig själv men ändå visa hänsyn till den stora gruppen. I 

aktiviteten sker samarbete då många elever blir godistroll och de tillsammans skapar 

strategier för att ta godisbitarna. I aktiviteten fick eleverna inflytande över aktiviteten 

eftersom vi lät eleverna vara delaktiga och bestämma vilka godissorter som skulle vara 

med i leken.  

Tipsrunda:  

 

Aktiviteten kan genomföras både i inne och utemiljö. Vi genomförde aktiviteten i 

utemiljö på skolgården. Eleverna delas in grupper om ca två till fyra personer. 

Grupperna tilldelas ett svarsformulär 1 x 2, en penna och ett suddgummi. För att inte 

alla grupper ska börja på samma fråga eller att väntetiden ska bli för stor kan grupperna 

få starta på olika frågor.  

Syftet med aktiviteten var att bidra till samarbete. I aktiviteten hade eleverna inflytande 

genom att de själva fick bilda grupper att gå tipsrundan med. Vid varje fråga krävdes 

ett samarbete för att lösa frågorna. Frågorna handlade om skolan, fritidshemmet och 
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personalen. Vi valde detta tema på frågorna för att alla elever skulle ha samma 

möjlighet att kunna svaret på frågorna.  

Brännboll:  

 
Aktiviteten kan genomföras i både ute och innemiljö men med fördel utomhus. Vi 

genomförde aktiviteten i utemiljö. Eleverna blir indelade i ett utelag och ett innelag. 

Innelaget ska med hjälp av olika slagträdd och slagtekniker skjuta ut en boll. Det är en 

elev åt gången som slår, efter utslaget ska eleven springa runt en utsatt bana utan att 

bli bränd. Utelaget utser en brännare som är placerad vid en brännplatta. Genom 

samarbete ska utelaget fånga den utslagna bollen och förmedla den vidare till 

brännaren och bränna innespelarna som springer. Innelaget samlar poäng genom att 

springa och undvika att bli brända, utelaget samlar poäng genom att bränna och fånga 

lyra. 

Syftet med aktiviteten var att eleverna skulle samarbeta med varandra. Lagen var 

åldersblandade från de olika årskurserna. Vi valde att arbeta med blandade lag för att 

eleverna skulle lära känna varandra bättre och ges möjlighet till att skapa nya 

kamratrelationer. Vi valde att spela alternativ brännboll med olika slagträdd och olika 

bollar för att anpassa aktiviteten utifrån allas förutsättningar och möjligheter.  

4.6 Synliggörande av processen 

Som en alternativ redovisningsform och för att synliggöra vårt arbete använde vi 

fritidshemmets blogg där vi kontinuerligt uppdaterade med ett inlägg efter varje 

aktivitet, se bilaga sju. I inläggen beskrev vi vilken aktivitet vi genomfört och syftet 

med aktiviteten samt synliggjorde vilken utveckling som skedde. I inlägget 

publicerade vi bilder på aktiviteten, detta för att vårdnadshavare skulle kunna ta del av 

arbetet. Dessa bilder hjälpte pedagogerna på fritidshemmet oss att fotografera. 

Med hjälp av bilder, våra egna anteckningar samt elevernas uttalande vid de informella 

elevsamtalen sammanställdes information som var av vikt för innehållet i resultat 

delen. I analys av processen görs en sammanställning kring resultatet och vilka 

slutsatser som framkom. 

4.7 Metoddiskussion  

I första skedet vid planering av utvecklingsarbete planerade vi att göra en enkätstudie 

med eleverna i årskurs ett för att skapa oss en nulägesanalys kring hur de lekte och 

vilka personer de lekte med. Efter genomförda aktiviteter planerade vi att genomföra 

samma enkätstudie igen för att kunna jämföra med föregående resultat och därigenom 

se en utveckling. Vi planerade att även arbeta med informella elevsamtal för att skapa 

oss en djupare insyn i hur eleverna tänkte som ett komplement till enkätstudien. Efter 

samtal med handledare från Universitetet samt handledaren på aktuell skola kom vi 

gemensamt fram till att välja bort enkätstudien och lägga större vikt på de informella 

elevsamtalen. Vårt beslut grundade sig på att det är svårt att genomföra en enkätstudie 

med yngre elever samt att det tar lång tid att analysera fram svar. Vi menar att 

tillförlitligheten kan vara svår att få trovärdig då yngre elever lever och svarar i nuet. 

Detta anser vi hade påverkar resultatet, då eleverna troligtvis svarar olika från dag till 

dag och från situation till situation. En annan kritisk tanke med en enkätstudie är att 

det är svårt att göra bra frågor som ger djupa och betydelsefulla svar då eleverna är i 

början av sitt inlärningsstadie i läsningen (Denscombe 2009, Håkansson 2013).  Efter 

genomfört utvecklingsarbete inser vi att enkätstudien enbart hade skapat merjobb för 
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oss och inte tillfört någon mer information är vad samtalen gav oss. Den information 

vi behövde i vårt arbete tog vi till oss genom de informella elevsamtalen och 

observationerna.  

Vi fokuserade på att få fram användbar information genom informella elevsamtal på 

fritidshemmet. Vi genomförde de informella elevsamtalen två eftermiddagar innan vi 

startade igång aktiviteterna. Under arbetsgång har den student som gjorde VFU på 

skolan använt sin VFU- tid till att genomföra fler informella elevsamtal. Efter 

genomfört utvecklingsarbete har vi fått betydelsefulla erfarenheter kring informella 

elevsamtal och vi anser att det är svårt att göra informella elevsamtal när samtalaren 

inte har någon relation till eleverna. Det är svårt att komma eleverna nära. Det är av 

vikt att välja sina tillfällen väl för att inte inkräkta och ”störa” leken. Vi 

uppmärksammade att eleverna då blir tystare och vet inte hur de ska svara för de vill 

svara ”rätt”. Här ser vi vikten av att ha goda relationer med eleverna för att eleverna 

ska känna sig trygga i samtalet vilket också Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) 

belyser. Vi anser att det är lättare att få fram användbar och trovärdig information när 

det finns en relation med eleverna vilket vi uppmärksammade i våra egna informella 

elevsamtal. Eleverna lyssnade och hade lättare att prata med aktuell VFU- student på 

skolan. Det var svårare för den VFU- studenten som enbart kom och genomförde 

aktiviteterna på skolan under en kort tid. Johansson (2004) belyser vikten av att blir en 

känd vuxen i elevgruppen och att den vuxne har en inblick i verksamheten för att göra 

korrekta tolkningar av elevernas uttalande.  

Våra aktiviteter bedrevs i olika miljöer, både i en idrottshall och utomhus. Vi 

observerade olika faktorer beroende på i vilken miljö aktiviteten bedrevs. Vid 

aktiviteter i idrottshallen var deltagandet högre och det var lättare att fånga elevernas 

intresse och uppmärksamhet i aktiviteten. När vi genomförde aktiviteterna utomhus 

uppmärksammade vi att det var svårare att få eleverna fokuserade på oss, utomhus 

fanns det många andra faktorer som påverkar eleven. En fördel med aktiviteterna 

utomhus var att eleverna som var osäkra kunde observera aktiviteten och vid personlig 

mognad delta i aktiviteten (Säljö, 2000) detta var inte möjligt på samma sätt när 

aktiviteten bedrevs i idrottshallen eftersom eleverna gick ner i samlad grupp. Vid 

genomförande av aktiviteter med en elevgrupp är det viktigt att ledaren är tydlig med 

instruktioner och placeringen i förhållande till elevgruppen för att alla ska kunna höra 

och se ledaren (Annerstedt, 2007).  

I genomförandet av våra aktiviteter anser vi att lekarna fungerade bra. Vi fångade 

många elevers intresse i aktiviteterna och deltagandet var högt. I vissa aktiviteter var 

deltagandet så pass stort att genomförandet hade blivit bättre om vi valt att dela upp 

den stora gruppen i två mindre grupper och genomfört aktiviteten i två omgångar. Vi 

anser att det blev stökigt och svårare att organisera leken med en så stor elevgrupp. I 

den stora elevgruppen var det svårare att observera då det var många elever på en liten 

yta.  

I flertalet av aktiviteterna valde vi att fördela arbetet till att den student som 

genomförde sin VFU på skolan antog den markanta ledarrollen i de flesta av 

aktiviteterna medan övrig student antog observationsrollen. Vi valde att agera på detta 

sätt då vi anser att det är lättare att leda en grupp som det finns en relation till. Med 

detta i bagaget finner vi det intressant att vända på det och byta roller som ledare och 

observant för att uppmärksamma andra aspekter. Vid varje aktivitet var en ordinarie 

pedagog från verksamheten med och hjälpte till med dokumentation samt observera. 

Här ser vi det betydelsefulla i att se samma sak med olika glasögon för att senare kunna 
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föra en diskussion kring aktuell situation. Vi anser att när många personer observerar 

och ser samma saker blir trovärdigheten större och det är lättare att föra en diskussion 

kring observationen. Detta belyser även Denscombe (2009) som en viktig faktor. 

Vi uppmärksammade att det är svårt att både leda en aktivitet och samtidigt föra 

anteckningar kring vad som faktiskt pågår. Det händer mycket i en aktivitet som 

ledaren bör ha koll på därför är det svårt att fokusera på två saker samtidigt. En 

intressant reflektion vi gjorde var att det efter avslutade aktiviteter är svårt att avsätta 

tid till gemensam reflektion i arbetslaget då verksamheten fortgår som vanligt. I vårt 

fall var detta inget problem då pedagogerna gav oss tid att sitta ner och reflektera över 

aktiviteten och genomförandet.  

Efter genomfört utvecklingsarbete reflekterade vi över hur vi kunnat göra eleverna mer 

delaktiga i arbetet. Vi kom fram till att vi tillsammans med en mindre grupp elever 

kunde genomfört blogginläggen. I blogginläggen hade eleverna fått hjälpa till att 

skriva och på så sätt blivit mer delaktiga. I dokumentationsprocessen kunde eleverna 

varit ansvariga för att fotografera aktiviteten. Några av de aktiviteter vi genomförde 

lärde vi oss av eleverna och här ser vi en möjlighet att ta tillvara på elevernas tidigare 

kunskaper och gett dem större delaktighet och ansvar i aktiviteten.  

Vi anser att det är av vikt att använda flera olika metoder vid insamling av information. 

Denscombe (2009) styrker valet av metodkombination och menar att användandet av 

olika metoder ger en mer fullständig bild av resultatet. Forskaren får olika perspektiv 

på den insamlade informationen med hjälp av olika ingångar. Vi fokuserade på 

observationer, informella elevsamtal samt samtal med pedagoger.  

Vi anser att vi fick en bra helhetsbild av verksamheten och dess förändringar. Vi tycker 

att vi fått fram tillförlitliga resultat och de metoder vi valde att använda oss av känns 

relevanta för undersökningsområdet. Metoderna har hjälpt oss att få fram den 

information som vi behövde för att kunna analysera fram ett resultat. Utifrån 

elevsamtalen anser vi att det är viktigt att ha i åtanke att tillförlitligheten kan vara 

opålitlig på grund av att elever kan ge oss de svar de tror vi vill ha. Utifrån 

observationsdelen menar vi att tillförlitligheten kan påverkas om observatören inte går 

in med ett neutralt perspektiv. Det är av vikt att inte har några förutfattade meningar 

eller färdiga resultat då detta påverkar observationen.   

En nackdel med utvecklingsarbete är att det kan vara svårt att mäta generaliserbarheten 

när resultat enbart berör en verksamhet. Kan resultatet som kommer fram överföras 

till andra liknade verksamheter? En viktig aspekt att ha i åtanke vid resultatdelen är 

vilka påverkansfaktorer som spelar in. Det är viktigt att inte göra för stora 

generaliseringar utifrån resultatet från en aktionsforskning (Denscombe, 2009). 

Pedagogledda aktiviteter kan vara en arbetsmodell som går att bedriva och arbeta 

stödjande med på flera fritidshem. Det är en arbetsmodell som i de flesta fall kommer 

gynna verksamheten positivt eftersom effekterna är många såsom: meningsfull fritid, 

social utveckling, utbytande av erfarenheter osv (Ackesjö & Dahl, 2011). Vi anser att 

ett tydligt synliggörande av ett utvecklingsarbete kan gynna fler verksamheter med 

liknande problem.   
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5 ANALYS AV PROCESSEN  
I detta avsnitt kommer vi analysera utvecklingsarbetet utifrån vårt uppsatta mål. 

Målet med vårt utvecklingsarbete var att öka samhörigheten och bidra till nya 

kamratrelationer. Vårt arbete tog sin utgångspunkt i fem olika aktiviteter som var 

baserade på elevernas intressen utifrån deras uttalande vid de informella elevsamtalen. 

I aktiviteterna deltog elever från förskoleklassen till årskurs två och deltagandet var 

utifrån fritidshemmets förutsättningar stort.   

Våra resultat grundar sig på våra observationer av verksamheten, aktiviteterna, 

uttalande och observationer från fritidspedagogerna samt informella samtal med 

eleverna på fritidshemmet. Namnen på eleverna i de empiriska utdragen är påhittade 

namn och har ingen anknytning till fritidshemmet (jfr. Vetenskapsrådet, 2011). 

Utifrån nulägesanalys på aktuellt fritidshem observerade vi att gruppkonstellationerna 

i den fria leken var statiska och eleverna i årskurs ett i största grad enbart lekte med 

elever från sin egen klass. Efter genomförda aktiviteter har vi och fritidspedagogerna 

sett att eleverna oftare leker i nya konstellationer. Detta sker i anslutning till avslutad 

aktivitet, men eleverna tar sällan upp denna kontakt vid senare tillfällen. 

I vår analys utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv som belyser samspelet och 

kommunikationens betydelse för gruppen. Perspektivet behandlar även proximal 

utveckling, observation/iakttagelse och utbyte av erfarenheter som viktiga inslag i 

elevers utveckling.  

5.1 Samspel och kommunikation  

I våra aktiviteter har vi strävat efter att eleverna ska samarbeta och ta lärdom av 

varandra. Med hjälp av varandras tidigare erfarenheter skedde ett samspel och vi 

uppmärksammade att eleverna utbytte erfarenheter med varandra när de tillsammans i 

de olika gruppkonstellationerna hejade på och uppmuntrade varandra. Detta var ett 

genomgående mönster i våra aktiviteter. Säljö (2010) menar att erfarenheter grundar 

sig i den kultur människan bär med sig och påverkans faktorer från hemmet, 

betydelsefulla vuxna och kamrater spelar roll i utvecklingen. Detta fenomen belyser 

även Johansson (2004).  Vi kunde se att elevernas olika bakgrunder och erfarenheter 

spelade roll i deltagandet av de olika aktiviteterna. Vi menar att eleverna deltog utifrån 

sina förutsättningar i aktiviteten. I samspel med andra elever och deras erfarenheter 

utvecklades eleverna tillsammans. Utifrån observationer har vi sett att eleverna som 

deltog hade kommit olika långt i utveckling och mognad. I olika samspelssituationer 

tog eleverna hjälp av varandra att förstå. Detta kopplar vi till den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999) där individer lär av varandra i samspel. Den eller 

de elever med mest kunskap och erfarenhet hjälper genom diskussion de svagare 

eleverna och tillsammans finner de en lösning på problemet.  

5.1.1 Kommunikation mellan eleverna 
I våra aktiviteter har språket och kommunikationen varit väsentliga delar och vi har 

sett en utveckling i kommunikationen mellan eleverna. Eleverna har använt 

kommunikation som ett verktyg för att utbyta erfarenheter samt hur de ska agera i olika 

situationer med andra människor (jfr. Säljö, 2000). Genom våra aktiviteter har vi sett 

att samspel och kommunikationen bidrar till utbyte av erfarenheter. Vilket kan skapa 

förutsättningar för att eleverna ska få möjlighet att känna större samhörighet till andra 

elever och därigenom bidra till skapandet av nya kamratrelationer. Eleverna har 

möjlighet att finna gemensamma intressen när man utbyter tidigare erfarenheter och 
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använder varandras kunskaper för att bemöta problem. I våra aktiviteter behövdes 

kommunikation och vi har sett att detta bidrar till att eleverna började samtala och 

utbyta erfarenheter med andra elever.  

Observation av aktiviteten Fånga flaggan:  

Henric årskurs 1: Jag springer ner och fritar henne! (pekar med fingret mot 

fängelset)  

Niklas årskurs 2: Eller springer vi ner båda så kan vi inte bli tagna.  

Henric årskurs 1: JA!  

Båda eleverna springer ner till fängelset hand i hand och fritar en lagkamrat. 

I denna situation kommunicerar de båda pojkarna med varandra kring leken. Genom 

diskussion kommer de fram till en gemensam lösning av problemet. Tillsammans 

använder de sin gemensamma strategi för att samarbeta.   

Vi har sett att våra aktiviteter skapade en grund för vidare kommunikation vid andra 

tillfällen på fritidshemmet. Efter en genomförd aktivitet observerade vi att tre elever 

som deltagit i vår aktivitet fortsatte att samspela med varandra kring kulspel utomhus. 

Dessa tre elever leker vanligt vis inte med varandra. 

Pelle års 1a: Är det min tur? 

Carl års 1b: Ja det är du nu.  

Jennie års 1a: Ställ dig här, och skjut så (Jennie visar med handen)  

Pelle års 1a: jag testar såhär. 

Jennie års 1a: tror du inte den går snett då? där är hål där ju.  

Carl års 1b: Ja ser du inte hålet, det är ju jättestort! *skratt* 

Pelle års 1a: hur ska jag göra då?!?! 

Jennie års 1a: gör som jag sa, såhär (Jennie visar med handen).  

I situationen som uppstod samspelade och kommunicerade eleverna kring de 

gemensamma intresset, kulorna (jfr. Säljö, 2000). Vi observerade att eleverna hjälpte 

varandra och genom kommunikation gav tips och råd till varandra hur de skulle skjuta 

på de andra kulorna. Genom samarbete kommer eleverna fram till en lösning på 

problemet.  

5.1.2 Proximal utvecklingszon  
I de aktiviteter vi valde att genomföra, uppmärksammade vi att de yngre eleverna hade 

svårare att förstå och agera strategiskt i aktiviteten. Personer med större kompetens 

och erfarenhet och den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999) spelar en viktig 

roll för de personer som inte förstår. Många av aktiviteterna har bidragit till att eleverna 

har behövt hjälpa varandra. Genom kommunikation och observation hur andra elever 

gör har de skapat sig nya erfarenheter. Vid återkoppling med eleverna kring 

aktiviteterna har eleverna uttalat sig: 

Det är viktigt att inte bara tänka på sig själv utan också tänka på de andra i 

laget och hjälpa varandra. 

Vi ser här en intressant ingång till att eleverna visar empati gentemot andra och inte 

enbart tänker på sig själva. Eleverna kan dra nytta av varandra vilket är en betydande 
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utveckling för fritidshemsverksamheten som grundar sig på ett grupporienterat 

arbetssätt (Skolverket, 2014).  

Vid genomförandet av Tipsrundan såg vi hur eleverna utnyttjade den proximala 

utvecklingszonen. Grupperna var åldersblandade och vårt mål var att eleverna skulle 

samarbeta och hjälpa varandra för att lösa frågorna.   

Situation tagen från tipsrundan: 

Emmie års 2: Här är nästa fråga.  

Josefine förskoleklass: Vad står det? 

Olivia årskurs 1b: Jag vill läsa (läser frågan högt: hur många elever går det 

tillsammans i klass 1a, 1b och 2 på ------ skola?)  

Felicia förskoleklass: Oj vad svår! I min klass går det i alla fall 7 flickor och 

6 pojkar.  

Emmie årskurs 2: Okej, det blir 13 plus 27 i min klass, hur många går det i din 

klass Olivia? 

Olivia årskurs 1b: Eehh….. det går…… (räknar på fingrarna) Vi är 18 st! 

Emmie årskurs 2 och Oliva års 1b räknar tillsammans och kommer fram till 

ett svar.  

Emmie årskurs 2: Kan du kryssa i rätt svar på lappen Josefine? (Josefine, 

förskoleklass får kryssa i rätt svarsalternativ på lappen) 

Felicia förskoleklass: Jag kan ta pennan och pappret. 

I denna situation ser vi hur eleverna samarbetar. De äldre eleverna med mer 

erfarenheter och kunskap hjälper de yngre eleverna. Detta blev möjligt genom 

kommunikation i gruppen mellan de olika eleverna. Eleverna har med hjälp av 

varandras kunskaper och erfarenheter samarbetat och löst uppgifterna tillsammans. 

Alla eleverna i gruppen fick en betydelsefull roll och gruppen var i behov av alls 

kunskaper och erfarenheter. Utifrån Vygotskij (1999) sker en proximal utveckling när 

den mer erfarna individen hjälper den svagare individen med problemet utan att 

förmedla en konkret lösning. Problemet bör ligga precis ovanför vad de svagare 

individerna klarar av på egen hand. I samspel med de mer erfarna löser de tillsammans 

problemet.   

5.1.3  Observation och iakttagelse  
Deltagandet i våra aktiviteter har varit stort. I flertalet av våra aktiviteter har det 

tillkommit elever under aktivitetens gång som innan inträde observerat vår aktivitet. 

Säljö (2000) och Skolverket (2011b) belyser elevers observationsförmåga för att 

tillägna sig kunskap och insyn i aktiviteterna för att senare delta. Vi ser här en koppling 

att dessa elever har observerat hur leken har gått till och med hjälp av tidigare 

erfarenheter kring leken har de deltagit. 

Godistrollet och Brännboll har varit aktiviteter där elever kommit fram och velat delta 

efter att ha stått vid sidan av och observerat.   

Vid omgång nummer tre i aktiveten godistrollet kommer en elev fram till 

pedagogen:  

Olle årskurs 2: Marie...Det ser kul ut. Får jag lov att vara med nästa omgång?  
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Här ser vi en situation där Olle har stått i periferin och observerat aktiviteten. Eleven 

skapade sig en bild av aktiviteten innan eleven tog eget initiativ till deltagande.  

Efter första brännbollsmatchen:  

Klara årskurs 1a, (kommer springande från sitt observationsställe): Spelar ni 

brännboll? 

Pedagog: Ja det gör vi. 

Klara årskurs 1a: Vilket lag kan jag vara med i? 

Utifrån denna situation ser vi hur Klara har observerat i periferin vad som pågår och 

skapat sig en bild av att det är brännboll som pågår nere på fotbollsplanen. Efter 

bekräftelse från pedagogen att aktiviteten var den hon tänkt sig deltar Klara utefter 

sina förutsättningar.  

Genom pedagogledda aktiviteter får många elever möjlighet att mötas och delta på 

samma villkor i aktiviteten. Pedagogerna kan skapa aktiviteter som gynnar samarbete 

och hänsynstagande (Haglund 2004, Ihrskog 2006, Bliding 2004 & Jonsdottir 2007). 

I dessa situationer såg vi hur eleverna med hjälp av de pedagogledda aktiviteterna blev 

delaktiga i den stora gruppen på ett enkelt sätt.  

Med hjälp av återkommande aktiviteter ges eleverna möjlighet att stå i periferin och 

observera aktiviteten. Vid ett senare tillfälle när aktiviteten startas upp kan eleverna 

delta med den stora gruppen i aktiviteten utifrån sina förutsättningar. Här ser vi ett 

betydelsefullt resultat där eleverna får möjlighet till deltagande på sina villkor och lär 

sig att det är acceptabelt att observera aktiviteten för att delta vid ett senare tillfälle. 

Det är betydelsefullt att eleven ges möjlighet att observera i periferin tills eleven är 

mogen att delta. Vi anser att detta i längden blir en vinst för både elever och 

fritidspedagoger. När eleverna vet att det är acceptabelt att delta vid ett senare tillfälle 

har eleverna större valmöjligheter till deltagande samtidigt som fritidspedagogerna får 

ett större intresse och deltagande i aktiviteterna.  

5.2 Att skapa nya kamratrelationer  

I en pedagogledd aktivitet kan pedagogerna anpassa aktiviteten efter gruppens behov. 

På så vis kan eleverna ges verktyg som de kan använda för att skapa nya 

kamratrelationer.  Detta kan sedan ligga till grund för en vidare utveckling av 

relationer. Eleven har genom de pedagogledda aktiviteterna fått verktyg att genom 

leken knyta samman med andra elever.  

Utifrån våra aktiviteter tänkte vi att kinesiska muren kunde vara en aktivitet som 

gynnade eleverna till att söka nya kontakter. I aktiviteten blev eleverna indelade i 

smågrupper. I dessa grupper såg vi att eleverna kommunicerade med varandra och 

utbytte erfarenheter för att hitta ett sätt att ta sig över muren. 

Utdrag från aktiviteten. Flicka från årskurs 1b, Signe kommunicerar med flicka 

från 1a, Lisa: 

Signe årskurs 1b: Hur ska du springa för att ta dig över? 

Lisa årskurs 1a: Jag vet inte, jag springer nog bara och hoppas på att jag 

kommer över ”Skratt”.  

Signe årskurs 1b: Jag tror att jag ska testa och springa häråt. Flickan pekar.  
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Vid ett senare tillfälle samtalade vi med Signe kring hennes kamratrelationer och då 

uttalade sig Signe att hon tycker det är kul att leka med Lisa. Här ser vi en koppling 

till att pedagogledda aktiviteter kan vara verktyg som bidrar till nya kamratrelationer 

då Signe och Lisa inte tidigare lekt. Vi har observerat att Signe vid några tillfällen sökt 

sig till Lisa då ordinarie kompisar gått hem för dagen. 

Under fritidshemstiden uppmärksammade vi som även förstärktes genom samtal med 

pedagog att när elevantalet minskar framåt eftermiddagarna bildas andra 

konstellationer mellan eleverna när deras ordinarie kompisar gått hem. Eleverna söker 

sig då självmant sig till andra personer att leka med som de vanligtvis inte leker med. 

Här ser vi ett intressant resultat och belägg för vidare forskningsfrågor. Men vi kan 

inte uttala oss om detta resultat bygger på våra aktiviteter.  

Utdrag från observationsunderlag:   

Under en sen eftermiddag på fritidshemmet spelar fyra elever schack, det är 

två elever från årskurs 2, en elev från årskurs 1b och en elev från 

förskoleklassen. Dessa elever ingår normalt inte i samma gruppkonstellation.  

Jonsdottir (2007) och Corsaro (1997) belyser att eleverna väljer kompisar utefter 

intresset för stunden, det gemensamma intresset behöver inte vara samma över en 

längre period. I denna situation observerade vi hur eleverna framåt eftermiddagen när 

ordinarie lekkamrater gått hem sökte sig till nya gruppkonstellationer att leka med. 

Schackspelet blev det gemensamma intresset för stunden och lockade ett flertal elever. 

En kamratrelation gynnar den sociala utvecklingen hos båda individerna och de känner 

sig betydelsefulla inför varandra (Jonsdottir, 2007).  

Utifrån informella elevsamtal med två elever i årkurs ett angående hur de väljer 

sina kompisar:  

Elev årskurs 1: Jag brukar leka med de som vill göra samma sak som mig på 

den rasten. Jag leker med många olika. 

Elev årskurs 1: Jag tycker inte man måste ha samma intresse utan man kan 

leka en stund ändå.  

Elevernas uttalande förstärker det Jonsdottir (2007) och Corsaro (1997) beskriver i sin 

forskning. På eftermiddagarna när elevernas ordinarie kompisar gått hem för dagen 

blir stundens intresse av betydelse för konstellationerna i leken.  Corsaro (1997) menar 

att yngre individer är skickliga på att samspela med en eller flera kamrater under en 

kortare tid men för att skapa en trygg plats i gemenskapen utvecklar de ett fåtal 

relationer de leker med regelbundet. I jämförelse med vad vi sett blir Corsaros 

uttalande intressant. Elevernas ordinarie kompisar är av betydelse för elevernas 

trygghet. Vi har vi sett att eleverna är skickliga på att samspela med en eller flera 

kamrater utefter stundens intresse på fritidshemmet. Men å andra sidan har vi också 

sett att stundens intresse inte alltid behöver spela någon roll. Eleverna uttalade sig om 

att man kan leka en stund ändå.  

Vi tolkar att de pedagogledda aktiviteterna kan vara verktyg för eleverna att skapa nya 

kamratrelationer. Utifrån elevernas uttalande i de informella elevsamtalen planerade 

vi aktiviteter utifrån deras intresse och önskemål. Detta bidrog till en meningsfullhet 

för eleverna (jfr. Ackesjö & Dahl, 2011). Leken kan då ses som ett verktyg för eleverna 

att kommunicera och samspela med andra elever utifrån intresse i leken. 

I våra aktiviteter delades eleverna in i olika konstellationer, vilket vi anser kan vara 

verktyg för eleverna att samspela och kommunicera med andra elever. Under alla våra 
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aktiviteter har vi sett att eleverna diskuterat med varandra inom lagen. Detta kan senare 

ligga till grund för de nya konstellationerna som bildats på fritidshemmet i samband 

med genomförda aktiviteter (jfr. Bliding, 2004).  

5.3 Avslutande konklusion – fritidshemmet som en 
arena för samspel och relationer 

Våra tankar var att genom aktiviteterna arbeta med olika gruppkonstellationer för att 

se om detta arbetssätt bidrog till samhörighet och kamratrelationer på fritidshemmet. 

I flertalet av aktiviteterna valde vi att bestämma gruppindelningarna eftersom 

utgångspunkten i arbetet var att arbeta stödjande för nya kamratrelationer. Vi hade 

uppmärksammat att eleverna lekte väldigt statiskt och klassvis, eleverna lekte nästintill 

enbart med elever från sin egen klass. Detta ville vi försöka förändra och samtidigt 

studera om något förändrades genom de aktiviteter vi genomförde. Vi valde att ta 

utgångspunkt från elevernas intresse vilket Vygotskij (1999) belyser som en viktig 

aspekt för individers utveckling. 

När vi delade in eleverna i de olika grupp - eller lag konstellationerna försökte vi att 

blanda så eleverna hamnade i blandade konstellationer. Detta för att bidra till nya 

relationer samt att eleverna skulle få möjlighet att lära känna och skapa en känsla av 

samhörighet i olika konstellationer. Vår vision med aktiviteterna var att eleverna skulle 

samarbeta med eleverna i parallellklassen samt upprätthålla ett bra klimat i gruppen.  

Under alla våra aktiviteter har vi sett att eleverna kommunicerat och samarbetat med 

varandra inom lagen. I aktiviteterna har klimatet varit bra, eleverna har varit glada och 

haft en positiv inställning. I lagen har eleverna hejat på varandra och ställt upp för 

varandra.  

I återkoppling efter aktiviteterna har eleverna uttalat sig: 

 Vi har samarbetat bra.  

 I vårt lag hjälpte vi varandra. 

 Det viktigaste är inte att vinna utan att ha kul tillsammans.   

Dessa uttalande kan inte ligga till grund för att samhörigheten har ökat i elevgruppen 

men vi har sett att nya konstellationerna i viss mån har bildats på fritidshemmet i 

samband med genomförda aktiviteter. Detta kan bidra till en känsla av samhörighet 

mellan eleverna på fritidshemmet på sikt.  

Som en avslutande reflektion har vi sett att eleverna genom samarbete och 

kommunikation löst problem i våra aktiviteter. Ett genomgående mönster i våra 

aktiviteter har varit samspel och kommunikation. I aktiviteterna har eleverna 

diskuterat och löst problem tillsammans. Eleverna har hjälpt varandra och de mer 

erfarna har hjälpt de svagare eleverna. Här ser vi en koppling till den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999).  

Återkommande aktiviteter är av betydelse för eleverna då de har möjlighet att 

observera för att senare delta.  

Vi har fått fram ett resultat som visar på att intresset kan vara viktigt för vem eleven 

leker med men å andra sidan styr inte det inte alltid. Det gemensamma intresset för 

stunden kan styra leken. Detta har vi särskilt uppmärksammat när ordinarie kompisar 

gått hem för dagen, då söker sig eleverna till andra lekkonstellationer där stundens 

intresse blir betydelsefullt. 



27 

Aktiviteterna har varit åldersblandade. I aktiviteterna har vi använt verksamhetens 

problem och försökt arbeta stödjande med detta på ett lekfullt sätt. Eleverna har genom 

blandade grupper kommit i kontakt med olika elever på fritidshemmet och fått en 

möjlighet till att skapa nya relationer. Detta kopplar vi till att pedagogledda aktiviteter 

kan vara en arbetsmodell som gynnar verksamheter. Pedagogerna har möjlighet att ge 

eleverna betydelsefulla verktyg genom olika aktiviteter.  
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6 DIDAKTISKA IMPLIKATIONER 
I detta avsnitt behandlar vi arbetets resultat samt vad resultatet indikerar. Vi belyser 

fortsatt arbete med de pedagogledda aktiviteterna på skolan och hur detta kan vara en 

arbetsmodell som stöttar eleverna i deras relationsskapande. I avsnittet för vi även 

kritiska tankar kring utvecklingsarbetet.  

6.1 Resultatdiskussion  

Sammanfattade reflektioner av vårt utvecklingsarbete är att eleverna i första skedet 

väljer att leka med redan befintliga kamratkonstellationer. Olika påverkansfaktorer 

som miljö, tid på dagen samt pedagogledda aktiviteter leder till att eleverna i viss 

utsträckning söker nya kontakter att knyta an med. Vi kan se en positiv utveckling 

genom våra aktiviteter. Vid ett flertal gånger har vi sett att eleverna fortsätter leka i 

nya konstellationer efter våra genomförda aktiviteter vilket var en del av vårt syfte 

med utvecklingsarbetet.  

Utifrån vårt arbete anar vi att det sociala samspelet i den stora elevgruppen på 

fritidshemmet ökar och blir bättre när eleverna skapar sig olika kamratrelationer. 

Tryggheten i gruppen gynnas när eleverna har många kamrater. Då behöver inte 

eleverna riskera att bli ensamma. Eleverna kan få en känsla av samhörighet och känner 

sig behövd av flera olika personer. Dessa reflektioner har vi inget empiriskt material 

som stärker därför kan vi inte göra ett konstaterande kring att det är såhär. Uttalandet 

blir ett antagande som är baserat på upplevelser från utvecklingsarbetet.   

Under genomförandet av vårt utvecklingsarbete skedde det tänkta samarbetet mellan 

klasserna under skoltid inte som planerat. Detta på grund av ett flertal faktorer bland 

personalen. Vi ansåg att vårt arbete med att sträva för fler nya kamratrelationer i 

årskurs ett hade fått ett större gensvar om eleverna fått mer organiserad/pedagogledd 

tid tillsammans i de olika konstellationerna. Då hade eleverna haft större möjlighet att 

skapa sig olika relationer och bygga vidare på i den fria leken. Vi betonar att vi inte 

har tillräckligt med belägg för att uttala oss om våra aktiviteter har legat till grund för 

ökad samhörigheten i elevgruppen.  

I vårt utvecklingsarbete har vi sett att pedagogledda aktiviteter kan vara en 

arbetsmodell som bidrar till samspel och kommunikation. Det kan även vara en 

bidragande faktor för nya kamratrelationer och ökad samhörighet. Ett fortsatt arbete 

med pedagogledda aktiviteter på denna skola kan ge större samhörighet i den stora 

elevgruppen. Pedagogledda aktiviteter kan gynna de flesta fritidshem på ett positivt 

sätt och pedagogledda aktiviteter har fler positiva faktorer såsom ökad meningsfullhet 

för eleverna (Ackesjö & Dahl, 2011). Genom pedagogledda aktiviteter kan 

pedagogerna möta gruppens behov och arbeta stödjande med gruppen på ett lekfullt 

och roligt sätt för eleverna som samtidigt blir utvecklande. Ett sätta att synliggöra sitt 

arbete för fler fritidspedagoger är att delge erfarenheter, tankar och utvecklat/förändrat 

arbetssätt genom olika social medier såsom Facebook, blogg osv.   

Riktningen på vårt utvecklingsarbete ändrade sig något från att enbart ha sin 

utgångspunkt i årskurs ett till att bli mer åldersövergripande då elever från 

förskoleklassen till årskurs två deltog. Utvecklingsarbetet tog sig denna riktning då 

fritidshemmet är ett förskoleklass till årskurs två fritidshem och därför är det svårt att 

neka någon elev tillträde till våra aktiviteter (jfr. Ackesjö & Dahl, 2011). En fördel 

med det åldersblandade deltagandet blev att vi fick stort deltagande på våra aktiviteter 

vilken vi inte hade fått om vi enbart erbjudit eleverna i årskurs ett att delta.  
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Arbetet som vi bedrev och pedagogernas åtgärder under skoltid är av betydelse för de 

systematiska kvalitetsarbetet där handlingar och åtgärder är en strategi för att förbättra 

verksamhet (Håkansson, 2013). Rönnerman (1998) lyfter aspekter där ett 

utvecklingsarbete gynnar verksamheten. Hon menar att utvecklingsarbetet ligger till 

grund för ett reflekterande synsätt av verksamheten. Pedagogledda aktiviteter kan vara 

ett bra verktyg för att skapa elevinflytande. Pedagogerna bör låta eleverna vara 

delaktiga i valet av aktiviteter för att göra tiden meningsfull.  Vi kunde gjort eleverna 

mer delaktiga genom att blogga tillsammans med ett mindre antal elever. Detta kunde 

bidragit till en ännu större meningsfullhet hos eleverna. Delaktigheten hade synliggjort 

utvecklingen ytterligare samt bidragit till reflekterande tankar hos eleverna.  

Vi vet efter samtal med pedagoger att det gemensamma arbetssättet kommer fortgå på 

skolan och fritidshemmet. På så vis förlängs utvecklingsarbetets effekt och eleverna 

får då fler möjligheter att genom pedagogledda aktiviteter knyta an till andra elever på 

skolan. Vi tror att elevernas sociala utveckling fortsätter när pedagogerna arbetar 

vidare med mer samarbete mellan klasserna. De resultat vi fått fram är grunden för 

fortsatt arbete och vidare forskning inom området.  

6.2 Vidare utveckling för fritidshem  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) belyser att kvaliteten på fritidshemmen 

har minskat på grund av större elevgrupper, mindre personal och att utbildningsnivån 

sjunker. Detta påverkar verksamheten i negativ riktning. Pedagogerna prioriterar 

tillsyn och säkerhet framför att ge eleverna en meningsfull fritid. Detta får 

konsekvenser i verksamheten då antalet pedagogledda aktiviteter minskar och 

eftermiddagen består till stor del av fri lek. Kvalitetsgranskningen visar att många 

fritidshem i högre grad behöver erbjuda planerade aktiviteter som är baserade på 

elevernas intresse. Detta för att bygga vidare på elevers utveckling och lust till att lära  

(Skolinspektionen, 2010). Fritidshemmen skulle i högre grad kunna bidra till att 

stimulera elevers utveckling och lärande. Pedagogerna kan ge eleverna verktyg som 

de har nytta av när de slutar på fritidshemmet. Fritidspedagogerna bör ta sitt 

pedagogiska uppdrag på större allvar och bedriva en meningsfull verksamhet för alla 

elever. Kvalitetsgranskningen belyser att eleverna slutar allt tidigare på fritidshemmet 

på grund av att det inte finns aktiviteter som är anpassade efter åldrarna (jfr. Ackesjö 

& Dahl, 2011). Genom pedagogledda aktiviteter kan pedagogerna starta upp 

aktiviteter kring elevers intressen och aktiviteter som bidrar till önskad utveckling i 

verksamheten (Skolinspektionen, 2010). Här anser vi att vårt utvecklingsarbete med 

fokus på pedagogledda aktiviteter som en arbetsmodell blir viktig för flertalet av 

landets fritidshem och dess utveckling. 

De stora elevgrupperna påverkar elevernas utveckling och möjlighet till att känna 

samhörighet i gruppen. En stor elevgrupp försvårar elevernas relationsarbete och att 

knyta kontakter med andra elever på fritidshemmet. Pedagogledda aktiviteter blir en 

arbetsmodell där elever genom organiserade former får möjlighet att komma i kontakt 

med övriga elever på fritidshemmet  (Skolinspektionen, 2010). 

Som en avslutande reflektion ställer vi oss positiva till att arbeta med pedagogledda 

aktiviteter i vårt kommande yrke. Vi har sett att detta arbetssätt har ett flertal positiva 

påverkansfaktorer för elevgruppen och verksamheten. Det är en arbetsmodell att arbeta 

främjande med Eftersom elevgrupperna är stora och utbildningsnivån sjunker blir 

konsekvenserna att pedagogerna prioriterar tillsyn och säkerhet framför att genomföra 

olika aktiviteter. Därför anser vi att pedagogledda aktiviteter blir betydelsefulla. Med 

hjälp av pedagogledda aktiviteter kan fritidspedagogerna arbeta stödjande med vad 
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gruppen behöver, elevers relationsskapande, samarbete och tiden på fritidshemmet blir 

meningsfull och lärorik på ett lekfullt sätt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Samtyckeslapp 

Till vårdnadshavare för elever på Falkens fritidshem VT-15  

 

Hej! 

Vi är två studenter, Marie Olsson och Anna Klevmark som läser sista terminen på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem/bild och 

fritidshem/idrott på Linnéuniversitetet.  

 

Jag, Marie hade i höstas fem veckors Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) här på 

Falkens fritidshem och i idrottsundervisningen för åk 1. Jag är ett känt ansikte för 

barnen och många av er har redan träffat mig. 

 

Under min kommande VFU, v. 14- 18 kommer jag tillsammans med Anna att 

genomföra ett praktiskt utvecklingsprojekt här på Falkens fritidshem. Detta kommer 

vara vårt examensarbete.  

Vi kommer undersöka samhörighet och kamratrelationer på fritidshemmet genom 

pedagogledda aktiviteter på fritidstid 1-2 dagar i veckan under 4 v.  

Vi är intresserade av hur barnen upplever sina kamratrelationer och kommer dela ut 

2 frågeformulär vid 2 olika tillfällen där barnen får svara på olika frågor som berör 

vårt ämne.   

 

Deltagandet i utvecklingsarbetet är helt frivilligt och vi behöver barnets och 

vårdnadshavares samtycke.  

Det är enbart vi som kommer använda oss av de insamlade svaren och efter 

redovisningen av projektet kommer alla svar att förstöras.  

Resultat från projektet kommer att redovisas både muntligt och skriftligt, men inga 

namn på varken barn eller skola/fritidshem kommer att nämnas i det färdiga arbetet.  

Vill ni följa projektet, titta in på fritidshemmets blogg. Där kommer vi kontinuerligt 

uppdatera vad vi gör   

http://www.falkensfritids.blogspot.se/  

 

Om ni undrar något om projektet får ni gärna ta kontakt med oss genom personalen 

på fritidshemmet eller mejla oss! 

 

Mo222in@student.lnu.se – Marie Olsson 

Ak222nq@student.lnu.se – Anna Klevmark  

 

 

Barnets namn:____________________________________  
Klass:_____________________________________________ 

Vårdnadshavares 
namnteckning:_________________________________  
Datum:_____________________________________________ 

 
Samtycker (  ) 

Samtycker inte (   )  
 
Lämnas ifylld senast 18 mars till fritidspersonalen på Falkens fritidshem! 

http://www.falkensfritids.blogspot.se/
mailto:Mo222in@student.lnu.se
mailto:Ak222nq@student.lnu.se


2 

 

Bilaga 2 Fånga flaggan  
 

Mål från lgr 11  

- - strategiskt tänkande  

- - gruppsamhörighet  

- - samarbete  

- - lagkänsla   

 

Vårt mål:  

- Samarbete tillsammans med elever från olika årskurser.    

- Strategiskt tänkande.  

- Lagkänsla  

 

Material: 

- 1 flagga till varje lag (använd tillexempel band i olika färger) 

- 2 rockringar att lägga flaggan i  

- Hopprep att markera fängelse med (ca 4 stycken) 

- Konor, hopprep att dela av salen/ planen på mitten 

- Band att dela in lagen med 

 

Instruktioner:  

Leken genomfördes i idrottshallen. 

Eleverna är indelade i två lag.  

Leken går ut på att lagen ska försöka fånga motståndarnas flagga genom att springa in 

på motståndarens planhalva och föra tillbaka flaggan till sin egen planhalva utan att 

bli tagen. Blir en elev tagen för tagaren fången till fängelset på motståndarens 

planhalva. Fritagen blir eleven genom att två kompisar springer ner hand i hand och 

tar fången mellan sig och springer tillbaka till sin egen planhalva. Alternativ är att en 

elev springer ner ensam och räddar.  

Leken är slut när ett lag har lyckats fånga motståndarens flagga.  
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Bilaga 3 Kinesiska muren  
 

Mål i lgr 11: 

-  strategiskt tänkande  

- gruppsamhörighet  

-  samarbete  

- Lagkänsla 

  

Vårt mål:  

- Samarbete tillsammans med elever från olika årskurser.    

- Strategiskt tänkande.  

- Lagkänsla  

 

Material:  

- Tunnmattor att använda som mur 

- Rockringar att använda till bo 

- Ärtpåsar som skatter 

 

Instruktion:  

Aktiviteten genomfördes i idrottshallen. 

Eleverna delas upp i jämna lag. Ett lag blir tilldelad att vara vakter på muren som delar 

av salen i två delar. Muren bestod av utlagda tunnmattor.  

Lagen har i uppgift att en och en springa och försöka ta sig över muren utan att bli 

tagen och hämta en ärtpåse på andra sidan. Blir eleven tagen får eleven springa tillbaka 

till sitt lag och nästa man springer.  

Eleverna som har lyckats ta sig över muren springer tillbaka på sidorna för att undvika 

krockrisk.  

Det är viktigt att byta vakter på muren så alla får en chans att prova på båda rollerna.  
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Bilaga 4 Godistrollet 

 
Mål i Lgr 11:  

- Arbeta självständigt och i samspel med andra.  

- Elevinflytande  

 

Vårt mål:  

- Integrering med andra elever genom lek. 

-  Främja till nya kamratrelationer  

- Elevinflytande  

 

Material: 

- Lagband att markera vilka som är troll 

 

Instruktion:  

Aktiviteten genomfördes utomhus.  

Eleverna delas in i olika godissorter, utspridda i salen eller på området. (antal grupper 

beror på hur många elever som deltar). En elev blir godistroll och placeras blundande 

i mitten av spelplanen. Pedagogen ropar ut en av godissorterna som försiktigt springer 

runt det sovande godistrollet. Godistrollet vaknar när pedagogen säger: godistrollet 

vaknar. Godistrollet ska sedan jaga godissorterna som snabbt ska springa tillbaka till 

sitt bo. De godissorter som blir tagna blir godistroll. När pedagogen ropar lördagsgodis 

har alla godissorterna i uppdrag att springa. Leken är slut när endast en godisbit är 

kvar.   
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Bilaga 5 Tipsrunda  
 

Mål från Lgr 11: 

- Arbeta självständigt och i samspel med andra.  

- Samarbete  

- Kan samspela och diskutera i möten med andra människor utifrån kunskap, 

livsvillkor, språk och kultur.  

 

Vårt mål:  

- Samarbete tillsammans med elever från olika årskurser 

- Främja till nya kamratrelationer  

- Elevinflytande  

 

Material: 

- Frågor (använd gärna plastfickor till frågorna)  

- Svarsformulär 1 X 2 

- Penna och sudd.  

 

Instruktion:  

Eleverna delas in i jämna grupper. Grupperna tilldelas ett svarsformulär 1 x 2, en penna 

och ett suddgummi.  För att inte alla grupper ska börja på samma fråga eller att 

väntetiden ska bli för stor kommer grupperna få starta på olika frågor.  

Frågorna var utplacerade på skolans område, i en trygg miljö för eleverna.  

 

.   
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Bilaga 6 Brännboll  

 
Mål från Lgr 11:  

- Arbeta självständigt och i samspel med andra 

- Samarbete  

- Lagkänsla  

Våra mål: 

- Samarbete tillsammans med elever från olika årskurser 

- Främja till nya kamratrelationer 

 

Material:  

- Slagrack 

- Olika bollar 

- 4 konor att markera banan med  

- Lagband 

- Brännplatta 

- Konor, rockring att markera var eleven ska stå och skjuta.  

- Papper och penna att räkna poäng med 

- Tidtagarur/ klocka  

 

 

Instruktion:  

Eleverna blir indelade i ett utelag och ett innelag. Innelaget ska med hjälp av olika 

slagträdd och slagtekniker skjuta ut en boll. Det är en elev åt gången som slår, efter 

utslaget ska eleven springa runt en utsatt bana utan att bli bränd. Utelaget utser en 

brännare som är placerad vid en brännplatta. Genom samarbete ska utelaget fånga den 

utslagna bollen och förmedla den vidare till brännaren och bränna innespelarna som 

springer. Innelaget samlar poäng genom att springa och undvika att bli brända, utelaget 

samlar poäng genom att bränna och fånga lyra.  
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Bilaga 7 Blogginlägg  

 
Fånga flaggan 

Idag har Marie och Anna, lärarstudenter från Linnéuniversitetet lekt Fånga Flaggan i 

gympasalen tillsammans med påsklovsbarnen. Barn från de olika årskurserna deltog 

och deltagandet i leken var frivilligt. Leken var fartfylld, rolig och uppskattad av 

barnen. I leken tränar barnen samarbete, turtagning, regler, visa hänsyn och respekt till 

sina lagkamrater. 

 

Kinesiska muren 

Idag har Anna och Marie, Lärarstudenter från Linnéuniversitetet lekt kinesiska muren 

tillsammans med fritids barnen i gympasalen. Det blev en fartfylld och aktiv lek där 

barnen deltog med glädje. Syftet med leken var att barnen tränade samarbete, 

turtagande och laganda tillsammans med sina kompisar. 

 

Godistrollet 

Dagens lek med lärarstudenterna Marie och Anna blev den goda leken Godistrollet. 

Dagen till ära var vi ute i det fina vädret och lekte, lagom till leken var slut kom regnet. 

Godistrollet främjar till samarbete, glädje och rörelse för barnen. Eleverna blev 

delaktiga i leken då de fick bestämma vilka godissorter de ville vara. Efter 3 omgångar 

hade favorit godissorterna använts. 

 

Tipsrunda  

Idag har lärarstudenterna Marie och Anna gått Tipsrunda med barnen. Tipsrundan 

handlade om skolan och fritids. Barnen tyckte det var roligt men att frågorna var lite 

kluriga. Barnen samarbetade bra och turades om i lagen att läsa frågorna. Tillsammans 

med Marie och Anna rättade barnen gemensamt sina svar. Barnen tyckte att de lärt sig 

nya saker om skolan och fritidshemmet efter Tipsrundan. 

 

Brännboll  

Efter mellanmålet spelade lärarstudenterna Marie och Anna brännboll med 

barnen. Barnen deltog med glädje och klimatet var trivsamt. Innelaget kämpade bra 

med de olika slagteknikerna och utelaget tränade på att ta lyra och samarbetade för att 

bränna. Genom aktiviteten tränar barnen på olika slagtekniker, samarbete, lagkänsla 

samt strategiskt tänkande 

 


