
 

 

 

Självständigt arbete inom 

grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshemmet, 15 HP 

”Alla ska få vara med” 
Utveckling av kamratrelationer på fritidshemmet 
 

Författare: Karl Lolk & Marcus 

Andersson 

Handledare: Mattias Lundin 

Examinator: Liselotte Eek 

Karlsson 

Termin: VT16 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2GN01E 



  
 

i 
 

Engelsk titel: “Everyone should be involved” 

- Development of peer relationships in after school programs  

 

Abstract 
Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla kamratrelationerna på fritidshemmet genom 

Lewins cykliska process inom aktionsforskning, samt aktiviteter utifrån Wengers 

sociala inlärnings teori. Arbetet riktades in på yngrefritids som består av förskoleklassen 

samt årskurs 1. I nulägesanalysen framgår det att en barngrupp bestämmer på 

fritidshemmet. Det gör att en del barn har kommit till pedagoger och velat byta skola 

om inte en förändring sker. Vi utgick därför ifrån tre utgångspunkter som vi ville att 

barnen skulle utveckla, social kompetens, värdegrund med inriktning på moralisk 

normpåverkan samt sammanhållning. För att samla in material använde vi oss av 

barnsamtal, intervju med fritidspedagog samt loggbok. Under de 5 veckor vi var ute i 

verksamheten kunde vi med hjälp av vårt insamlade material se en utveckling hos 

barnen, då förskoleklassen och årskurs 1 lekte betydligt mer tillsammans. I studien kan 

man även se att barnen har en god kunskap om värdegrund och hur man ska bete sig 

mot sina kompisar, men att de har svårt att använda sin teoretiska kunskap i praktiken.  

 

Nyckelord 
Relationer, social kompetens, värdegrund, sammanhållning, fritidshem 
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1 Inledning 
Kamratrelationer och sociala relationer har en central roll i barnens skolgång. Ett barn 

ägnar stor del av sitt liv i skolan och det är därför viktigt att de trivs och känner sig 

behövda och finner glädje att varje dag gå till skolan. Kimber (2007) är psykoterapeut 

och speciallärare, hon skriver att något av det viktigaste som finns är att barn lär sig att 

skapa och bevara relationer. Hon menar att barnen behöver lära sig det för att få ett 

fullödigt liv. För att de ska lära sig behöver de hjälp på vägen för att lyckas (a.a). 

Det finns dock kritik emot Kimber och hennes SET-modell, som betyder social och 

emotionell träning. Skolverket (2011) skriver att skolinspektionen menar att det finns 

inslag i SET-modellen som riskerar en ökning av kränkande behandling. Det finns ingen 

plan för att hantera konsekvenserna av metoden då det förslagsvis kan ingå att berätta 

om jobbiga minnen (a.a). 

 

Vi har valt ett utvecklingsområde som handlar om att bli bättre kamrater och 

tillsammans med barnen försöka bygga upp kompisrelationerna på fritidshemmet. 

Skolverket (2014) skriver att fritidspedagogernas roll är att främja mångsidiga kontakter 

samt den sociala gemenskap som sker på fritidshemmet. Utvecklingen av barnens 

socialisation ska ske i grupp och inom den gruppen skall även värden och normer 

utvecklas och prövas. Stor vikt ska läggas på att barn i samspel med sina kompisar skall 

uppmuntras att utveckla sin sociala kompetens (a.a). I utvecklingsarbetet kommer vi att 

arbeta mycket med att barnen skall arbeta i grupp. Allt som vi kommer göra har som 

mål att främja elevernas förmåga att utveckla kamratrelationer och skapa en bättre 

stämning i fritidshemsgruppen. Förhoppningen är att barnen ska få en förståelse för hur 

en bra kompis är och hur en kompis agerar mot sina kamrater på fritidshemmet. 

Oddbjörn och Hallen (2001) skriver att kompisrelationer i åldrarna 6-8 är konkreta och 

aktivitetsstyrda. En god vän är någon som finns i närheten och som de kan leka med. 

Vänskapsband och betydelsen av vänner blir allt viktigare ju äldre barn blir (a.a). 

 

Utvecklingsarbetet sker på ett fritidshem i Kalmar län. Vi har sett att en förändring 

behövs eftersom några barn framförde till pedagogerna att de ville byta skola. 

Pedagogerna har arbetat intensivt och försökt lösa de konflikter som uppstått på 

fritidshemmet. Vårt uppdrag blir därför att försöka finna en modell som underlättar och 

gör att de kan utveckla sina kamratrelationer. Utvecklingen ska bestå av och utgå ifrån 

en modell som är uppbyggd för att utveckla barns sociala lärande. 

 

Projektet blir viktigt på fritidshemmet eftersom relationer och social kompetens står i 

fokus på avdelningen och här ser vi ett utvecklingsområde som kan behöva stärkas och 

arbetas extra med. Jonsdottir (2007) förklarar i sin text att vissa barn har enklare än 

andra att skaffa vänner och att bevara dem. Barnen som hamnar utanför gruppen är 

oftast de barn som är stökiga, blyga eller ointresserade av de andra barnen i gruppen. De 

här barnens förhållningssätt skiljer sig från de andra barnen i gruppen och de hamnar 

därför utanför. Det är ett problem som barnen tar med sig och som kan bli större under 

deras uppväxt eftersom det kan skapas ett rykte runt barnet som är baserad på barnets 

kompetens. De andra barnen i gruppen får en dålig bild av de här kamraterna och det 

skapas en osäkerhet kring dessa barn i gruppen. Ryktet stannar oftast inte kvar på 

avdelningen utan är något som följer barnen på hela skolan. Detta gör det svårt för 

barnen att etablera sig i gruppen utan hjälp. Pedagogerna i verksamheten har här en 

viktig roll där de behöver kliva in och hjälpa barnen ur den onda cirkeln (a.a). Det här 

problemet har inte uppstått än på skolan men det är något vi vill motverka med vårt 

arbete. En annan förhoppning med utvecklingsarbetet är att göra det enklare för barnen 

att skaffa vänner. Vår metod kan vara ett sätt för barnen att finna varandra i gruppen och 
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skapa nya kompisrelationer. Det kan vara ett problem i dagens skolor att barn får ett 

rykte och stämplas till att vara på ett sätt som anses ”störande” för barnen och 

pedagogerna. Vi vill med projektet fånga upp problemet samt försöka motverka och 

förebygga för att det här inte ska framstå som ett problem. I vårt utvecklingsarbete 

kommer vi hantera problemet som ett grupproblem och inte ett individproblem. Under 

arbetsprocessen använder vi oss av relationell pedagogik. Aspelin (2013) beskriver det 

som ett sätt att se på utbildning där den mänskliga interaktionen står i centrum (a.a). 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med utvecklingsarbetet är att försöka stärka kamratrelationerna i 

fritidshemsverksamheten bland barnen.  Utifrån syftet har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

 

 Hur kan Wengers sociala inlärningsteori användas för att stärka samhörigheten i 

barngruppen? 
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2. Nulägesanalys 
 

Utvecklingsarbetet sker inom fritidsverksamheten på en skola i Kalmar län. Det är en 

skola som har barn från förskolan upp till årskurs 6. Den består av ungefär 150 barn. 

Arbetet sker på yngrefritids som har barn från förskoleklassen och årskurs 1. Det är 

ungefär 40 barn inskrivna på yngrefritids och 3 pedagoger arbetar med dessa barn.  

 

Situationen på fritidshemmet är ansträngd och det skulle behövas ett försök att lösa de 

svårigheter som uppstått på avdelningen. Svårigheterna som har uppstått är att ett fåtal 

barn har sagt att de vill byta skola och att de inte alltid tycker det är kul att vara på 

fritidshemmet. Det är en barngrupp som ska bestämma över alla andra och de sätter 

regler för de andra på fritidshemmet. På rasterna har Marcus under sin förra VFU sett 

hur en barngrupp styr rastaktiviteterna och bestämmer vilka som ska vara med. Det gör 

att en del kan känna sig utsatta och utstötta när de inte får vara med på aktiviteterna. Det 

har gått så långt att ett fåtal barn kommit till Marcus och andra pedagoger på skolan och 

sagt att de vill byta skola om inte en förändring sker. Pedagogerna jobbar med 

svårigheterna dagligen och försöker finna en lösning, men i nuläget fungerar det enbart 

tillfälligt och inte under en längre period. De pratar med barnen varje gång och med hela 

gruppen om vilka reglerna är och att alla ska få vara med i leken om man vill. Genom 

observation och samtal med fritidslärarna har Marcus sett och hört att det brukar 

fungera i en vecka innan den dåliga stämningen och bråken är tillbaka igen. 

Fritidslärarna har tillsammans försökt lösa svårigheterna och gjort det som de tror sig 

kunna. Som vi tidigare nämnt löser de enbart de olika dilemman temporärt innan de är 

tillbaka. Därför vill pedagogerna och rektorn lösa den här situationen så fort som 

möjligt. De vill så fort som möjligt börja bygga upp hållbara kamratrelationer och en 

verksamhet där alla respekterar varandra samt tar hänsyn till sina fritidshemskompisar 

så att alla i fritidshemsverksamheten trivs.  

 

 

2.1 Utgångspunkter för utvecklingsarbetet 
 

Genom iakttagelser kommer vi försöka utveckla barnens sociala kompetens, värdegrund 

med inriktning på moralisk normpåverkan och sammanhållning. Eftersom det är en 

barngrupp som bestämmer vad som ska göras och vilka som ska vara med, måste vi 

arbeta med den sociala kompetensen och värdegrundsfrågor. Det gör vi då vi anser att 

de har brister och behöver arbeta extra med det. Sammanhållningen i gruppen behöver 

också stärkas då en del barn velat byta skola. Genom arbete med social kompetens och 

värdegrundsfrågor hoppas vi att barngruppen ska stärkas, trivas i fritidsverksamheten 

och på så sätt gynna sammanhållningen. Zackari Modigh (2000) skriver att 

värdegrunden är ett förhållningssätt. Det handlar om hur vi behandlar varandra och om 

alla människors lika värde. Med en bra gruppsammanhållning når man många av de 

delar som värdegrunden består av. En tydlig del är att respektera varandra i gruppen för 

den var och en är. Ett av målen med att jobba med värdegrundsfrågor är att ge barnen en 

bättre förståelse för andra människor och deras värderingar. Genom kommunikationen 

inom gruppen utvecklas även barnens sociala kompetens. Det här hjälper 

förhoppningsvis till att skapa en god sammanhållning i gruppen där alla kan samarbeta 

(a.a). 
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2.1.1 Social kompentens 

 

Tullie Torstenson-Ed (1997) har studerat vikten av barns tid på lågstadiet för deras 

livshistoria och självbild. Fokus låg vid ungdomarnas erfarenheter, deras upplevelse av 

sig själva och de viktigaste relationerna under deras uppväxt. Resultatet visade att det 

absolut viktigaste för barns självbild är deras kamratrelationer. Att byta kamratgrupper 

med hjälp av nya klassindelningar visade sig ge barn styrka eftersom de då var tvungna 

att vidga sitt kontaktnät. Det visade sig att hälsosamma relationer under barnens 

uppväxt var ett bra och viktigt stöd för att utveckla barnens sociala kompetens (a.a). En 

stor del av arbetet kretsar kring definitionen av vad en kamrat är. Wrethander Bliding 

(2004) har gjort en studie där barn får göra den här definitionen. Barnen i den här 

studien ser ordet kompis som något som symboliserar samhörighet. När barnen 

beskriver vilka egenskaper en kompis ska ha nämns ord som snäll, rolig och någon som 

bryr sig. En kompis för barnen är någon de kan känna sig trygg med och en lekkamrat. 

För barnen är det här någon som de har likheter och intressen med som de kan känna en 

närhet till. Engdahl (2011) har studerat vänskap, främst vänskaps koppling till lek bland 

barn. När barn är små utvecklas deras sociala förmåga och till stor del utvecklas den 

genom lek. Det är då de skaffar kompisar och även börjar umgås med sina kompisar på 

fritiden. Studien visar på att barnen vanligtvis är i åldrarna 3-6 år när den här 

utvecklingen sker. Leken har visat sig vara motiverad både av barnens egna intressen 

men även av deras kompisar. Engdahl ser på vänskap på två olika sätt i den första 

karakteriseras det av kamratskap, intimitet och kärlek. Det andra sättet Engdahl tar upp 

är när två personer frivilligt vill umgås med varandra, och ömsesidigt tycker om 

varandra. Hon beskriver barns vänskap som två barn som gillar att leka med varandra 

(a.a). 

 
2.1.2 Värdegrund 

 

Nykänen (2008) förklarar värdegrund som de grundläggande, normer, värderingar, 

dygder och målsättningar som vi har i Sverige. Skolan ska avspegla morgondagens 

samhälle och förberedda barnen för deras vuxna liv. Det innebär att skolans 

undervisning behöver präglas av sättet vårt samhälle fungerar. Skolans undervisning ska 

vara demokratisk och det ska finnas regler för eleverna precis som vuxna har lagar. Men 

de är barn och de ska därför lära sig det på ett mildare sätt i undervisningen. Våra 

värden är moraliska krav och därmed inga bestämmelser. Det innebär att alla människor 

kan ha olika värderingar och ingen kan bestämma vad som är rätt och fel. I skolan finns 

det en gemensam värdegrund som lärarna har som uppdrag att föra det vidare till sina 

elever. Colnerud (2004) skriver att värdegrund är ett stort samlingsbegrepp som 

innehåller fem delar, livsåskådningsfrågor, moralisk normpåverkan, 

värderingspåverkan, medborgarfostran och demokratifostran (a.a). I vårt arbete har vi 

valt att fokusera på moralisk normpåverkan eftersom den är central i våra utvalda 

aktiviteter. Colnerud (2004) skriver att moralisk normpåverkan främst handlar om hur 

barn interagerar med varandra. Det handlar även om hur barnen bemöter varandra och 

kommunicerar med varandra med inriktning på både nutid och framtid. Moralisk 

normpåverkan inkluderar även att utveckla elevernas egen karaktär och utveckla 

elevernas sociala egenskaper. Avsikten med att använda sig av de här som lärare är att 

föra vidare den moral och de normer som skolan står för till eleverna. Ett sätt att se 

elevernas utveckling inom området är att se deras kritiska tänkande kring olika sociala 

situationer. Eleverna ska under sin utbildning få reflektera över olika moraliska frågor 

för att skapa sitt eget förhållningsätt i sociala situationer. Skolverket (2011) skriver att 
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skolans utbildning ska förmedla och förankra respekt för våra mänskliga rättigheter och 

lära ut de demokratiska värderingar vi har i vårt svenska samhälle. Alla som jobbar 

inom skolans värld har även som uppdrag att främja aktning alla människors egenvärde 

och för vår sociala miljö (a.a). 

 
 
 
2.1.3 Sammanhållning 

 

Forsyth (2006) menar att grupper som har en god sammanhållning är en enad grupp 

som tycker om att interagera med varandra, samt att sammanhållningen håller i sig 

under långa tidsperioder. Gruppens sammanhållning baseras på ett engagemang som är 

bestämt. Gruppen är viktig för alla enskilda individer eftersom de måste säkra den 

gemensamma överlevnaden i gruppen. Tillsammans blir gruppen enig och stark genom 

det här starka bandet som de byggt upp. Graden av sammanhållning varierar från grupp 

till grupp. Ju högre sammanhållningen är desto lättare blir det för gruppen att behålla 

sina medlemmar. En bra sammanhållande grupp kan ses som ett teamwork. Huvudsyftet 

för en sådan grupp är att föra gruppen framåt mot en utveckling. Exempel på olika 

grupper som har sammanhållning kan vara ett arbetslag, familjen och vänner. 

Sammanhållande grupper känner samhörighet med varandra och det finns en vi-känsla. 

Har gruppen en hög grad av enad gruppkänsla, då ökar känslan för gruppmedlemmarna 

att de befinner sig i ett statiskt medlemskap. Känner en individ en sådan känsla kan det 

öka entusiasmen kring gruppen, det aktiva engagemanget samt att de bidrar med färre 

personliga och sociala problem. Hög grad av gruppkänsla kan även öka gruppens 

styrka, förmåga och livsglädje (a.a). Det har gjorts flertalet studier på vad barn anser 

som meningsfullt i livet och i skolans värld. Lundell (1999) har gjort en undersökning 

på hur en skola bör vara för att eleverna ska uppleva den som meningsfull. Resultatet 

visade att hälsosamma relationer med andra elever och lärare var det viktigaste. När 

skolan är bra anser eleverna att deras sociala relationer skapar en meningsfullhet och 

trygghet i vardagen. Lundell fortsätter och konstaterar att elever behöver känna sig 

omtyckta och få respekt av andra för att må bra (a.a).   

 
2.2 Dokumentationsmetod 
 

Inför vårt arbete studerade vi olika forskningsartiklar och uppsatser för att hitta en bra 

metod att utgå ifrån när vi utformar arbetet. En text som vi fick inspiration ifrån var 

Klevmark & Olsson (2015) de hade i ett tidigt stadie tänkt använda sig av enkät för att 

jämföra före och efter arbetet i deras utvecklingsarbete. Efter diskussion med deras 

handledare och pedagoger i verksamheten kom de fram till att det blir svårt att använda 

sig av enkätfrågor när barnen är i ett så pass tidigt skede av sitt lärande. Därför 

beslutade de att endast använda sig av observation och samtal som de dokumenterade 

med hjälp av fältanteckningar. Klevmark & Olsson skriver vidare att samtal med barnen 

är en viktig del i aktionen och en bra dokumentationsmetod (a.a). Vi ser likheter i deras 

arbete då vi hade tänkt använda oss av enkäter, men kom fram till att det blir svårt att 

göra skillnad och få fram ett tydligt resultat med bara 5 veckor i verksamheten. Vi väljer 

även därför observation, barnsamtal och fältanteckningar för datainsamlingen.  

 

Under arbetets gång dokumenterar vi på olika sätt beroende på vilken aktivitet barnen 

haft. Barnsamtal är den dokumentationsmetod vi har valt till aktiviteterna 

samarbetsövningar, rollspel samt hemlig kompis. Barngruppen delas in i 2 grupper med 

ungefär 20 barn i varje, därefter pratar vi med en grupp i taget. Grupperna består av barn 
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både från förskoleklassen samt årskurs 1. Det gör vi eftersom barnen får mer utrymme 

att prata ifall grupperna är mindre. En annan anledning är att barnen inte känner oss 

båda. Därför har vi samtalen tillsammans för att barnen ska känna sig trygga. Kinge 

(2008) beskriver barnsamtal som en process som ska leda till självinsikt och utveckling 

i språk för att våga uttrycka känslor och reaktioner. Samtalen ska styras av barnen och 

den vuxne ska enbart bekräfta och försöka få barnen att utveckla sina tankar. 

Barnsamtal är även bra om det återupprepas, för att barnen ska känna en trygghet och 

utvecklas (a.a). Det som Kinge skriver är något som vi hoppas barnen tar med sig ifrån 

våra samtal. En ökad självinsikt och ett utvecklat språk är viktigt för att förstå och 

kunna visa respekt mot sina kamrater. Vi har valt att genomföra barnsamtal 3 gånger för 

att barnen ska förstå innebörden och få en chans att utvecklas och våga uttrycka sina 

känslor. Förhoppningsvis är det här något som fritidshemmet tar med sig och fortsätter 

med efter våra 5 veckor.  

 

Under den andra veckan kommer vi att intervjua lärare. Vi kommer arbeta med vad en 

kompis är och barnens värderingar. Därför vill vi efter den här veckan få höra lärarens 

uppfattningar av veckan och hur samtalen påverkat barnen. Läraren ser barnen varje dag 

och har därför ett annat perspektiv på barngruppen, som vi gärna vill höra för att se om 

det skett någon utveckling under våra aktiviteter. Tjora (2012) skriver att målet med 

djupintervjuer är att skapa en avslappnad situation med ett samtal som är relativt fritt. 

Ämnet brukar kretsa kring teman som forskaren bestämt på förhand för att få fram rätt 

information. Här ges möjlighet för intervjupersonen att tala fritt och gå på djupet i 

ämnet istället för att ha slutna frågor som bara kan ge två svar. Djupintervjuer används 

för att studera åsikter, attityder och erfarenheter (a.a). 

 

Under hela arbetet kommer vi dessutom föra en loggbok där vi skriver ner observationer 

vi gjort under varje vecka. På det sättet har vi material att titta tillbaka på för att se vad 

som skett under vår tid i verksamheten. Loggboken har vi också för att få struktur på 

arbetet och se till att vi följer vår plan för veckan. Tjora (2012) skriver att det är viktigt 

att ta ställning till hur man samlar data från observationer. Det vanligaste sättet att 

skriva ner observationerna är i en fältdagbok(loggbok). Det har visat sig vara väldigt 

viktigt eftersom man annars kan få fram missvisande data. Tjora fortsätter med att 

beskriva observationer som att delta i människors vardagliga liv, se vad som händer, 

höra vad som sägs och försöka samla in alla data som kan beskriva forskningstemat 

(a.a). 

 

2.2.1 Etiska övervägande 
 

Inför vårt arbete har vi utgått från de forskningsetiska principerna för att agera etiskt rätt 

under arbetet. Vi började med att skicka ut ett missivbrev till barnens föräldrar där tog 

vi upp de 4 kraven för forskning.  

Det första kravet är informationskravet det består av följande:  
 

Vetenskapsrådet (2002)skriver att det innebär att forskaren presenterar projektet och 

villkoren för de som deltar. Forskaren meddelar även om att det är frivilligt att 

medverka och att hoppa av projektet när de vill (a.a). 

Det här kravet är vi väldigt tydliga med när vi skickade ut missivbrevet till 

vårdnadshavare. Vi presenterade arbetet i brevet och skrev villkoren för att delta i 

projektet. 
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Det andra kravet är samtyckeskravet det består av följande: 

 

Vetenskapsrådet (2002)skriver att den här delen innebär att forskaren behöver samtycke 

från deltagare eller vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år. Ger vårdnadshavare 

sitt samtycke betyder det inte att barnet måste delta, utan barnet bestämmer över sin 

egen medverkan. Forskaren får inte försöka påverka barnen att delta i projektet och inte 

heller försöka övertala deltagare som vill avbryta projektet (a.a). 

Inför arbetet skickade vi ut ett missivbrev, vi fick samtycke av alla utom två 

vårdnadshavare, därefter frågade vi de barn som fick delta om de ville medverka i 

projektet. Under arbetet var vi tydliga för barnen att det är frivilligt att delta. 
 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet det består av följande: 

 

Vetenskapsrådet (2002)skriver att alla forskare i forskningsprojekt som omfattar etiskt 

känsliga uppgifter hos deltagarna bör skriva under tystnadsplikt för att säkra 

uppgifterna. Informationen om deltagarna i projektet får inte på något sätt identifiera 

dem för utomstående läsare(a.a) 

Vi skrev i missivbrevet och förklarade att vi har tystnadsplikt, att skola och deltagarna 

behandlas konfidentiellt och är helt anonyma i vår skriftliga del av arbetet. Inför varje 

barnsamtal informerade vi barnen hur det kommer gå till samt förklarar för dem att de 

är anonyma och att informationen om deltagarna inte förs vidare. 

 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet det består av följande: 

 

Vetenskapsrådet (2002)skriver att insamlade uppgifter i forskningsprojekt inte får 

användas på något sätt i ickevetenskapliga syften. Personuppgifter som är insamlade i 

forskningen inte får användas inför ett beslut eller åtgärd som påverkar en enskild 

person(vård eller liknande) (a.a).  

Det insamlade materialet användes enbart i forskningssyfte och kommer att raderas 

direkt efter arbetet är färdigställt. 
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3. Aktionsforskning 
 

Denscombe (2009) skriver att aktionsforskning förknippas med praktisk forskning där 

det finns aktörer som är med i processen. Arbetet med människor är centralt inom den 

här metoden. I aktionsforskning finns fyra utmärkande drag som anger 

aktionsforskning. De är följande, Praktisk inriktning, dess syfte är att ta tag i de verkliga 

problem som finns på arbetsplatser. Förändring som anses vara en integrerad del i 

forskningen, att greppa tag i ett problem samt att få större kännedom om de företeelser 

och fenomen som finns. Cyklisk process, med det menas att det finns en 

återkopplingsmekanism där de inledande resultaten som samlas in kan ges möjlighet att 

förändras under forskningens gång. Deltagande, att de centrala personerna i vår 

forskning är aktörerna. Deras deltagande får inte vara passivt utan de skall ständigt vara 

aktiva (a.a).  

 

Ett sätt att förklara aktionsforskning är enligt Rönnerman (2012) som ett begrepp med 

fokus att utveckla verksamheten. Begreppet har sitt fokus i de frågor som finns i 

verksamheten och hur man kan jobba med de här frågorna. Det här är en forskning som 

inte bara har målet att få fördjupad kunskap inom ämnet utan även förändra något i 

verksamheten till det bättre (a.a).  I vårt fall ska vi försöka bygga upp och även försöka 

utveckla kamratrelationerna i fritidshemsverksamheten. En viktig del i den här 

forskningen är att följa de förändringar som sker samt lära sig något av det. För att få 

struktur har vi har valt att använda oss av Lewins cykliska process för aktionsforskning 

som Rönnerman tar upp i sin bok. I den modellen finns det fyra centrala delar, planera, 

genomföra, observera och reflektera. Vi har själva konstruerat en cyklisk modell utifrån 

Lewins 4 delar inom aktionsforskning. 

                                                                                             

                  2 Genomföra 

 

 

 

           

                                                                          

                                                                          3 Observera 

       1 Planera 

 

 

 

                                                             

 

                                     4 Reflektera           

 

Rönnerman (2012) menar att planeringsdelen av arbetet går ut på att man identifierar ett 

problem i verksamheten och börjar sedan planera och förbereda en aktion att utföra. 

Under genomförandet utför man sin planerade aktion. Sedan observerar man vad som 

sker under arbetets gång för att tydligt se effekten av aktionen. Under den avslutande 

delen reflekterar man över utvecklingsarbetet för att se både de bra och de sämre 

delarna av arbetet samt hur man kan gå vidare med arbetet. Rönnerman skriver att den 

här reflektionen ofta leder till nya frågor som väcker tankar till en ny aktion (a.a). Vi har 

valt att modifiera Lewins aktionsmodell i den skriftliga delen av vårt arbete. 

Observation och reflektionsdelen kommer att vävas samman och bli en och samma 
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rubrik i uppsatsen. Det gör vi för att undvika upprepning i texten och hålla arbetet 

intressant för läsaren. 

 
3.1 Planering 
Den praktiska delen i utvecklingsarbetet kommer att utföras under 5 veckor där vi är ute 

i verksamheten 2 gånger i veckan. Det finns inga bestämda veckodagar som vi är ute i 

verksamheten, utan det bestäms tillsammans med fritidslärarna innan de skickar ut 

veckobrevet varje vecka. Vi kommer att utgå från en modell som Wenger (1998) 

utvecklat som är en social inlärningsteori. Vi valde teorin eftersom det är en teori där vi 

själva får vara med och påverka aktiviteterna som passar till vår fritidshemsgrupp. 

Utgångspunkterna i arbetet kommer vara centrala i planeringen av aktiviteterna. Första 

veckan stärker vi gruppdynamiken och sammanhållningen genom samarbetsövningar. 

Värdegrunden arbetar vi tydligt med i barnsamtalen och fysiskt genom rollspel. Den 

sociala kompetensen är främst kopplad till ”hemlig kompis” där barnen får visa sin 

kompetens i att behandla sina kamrater korrekt. I den här teorin utgår Wenger från en 

modell som bygger på fyra huvuddelar som är följande; 

 

Meaning- är ett sätt att se på livet individuellt och kollektivt för att uppleva livet som 

meningsfullt och världen runt om oss. Vi upplever världen på ett engagerat sätt för att 

leva ett meningsfullt liv.   

 

Practice- är ett sätt att se på hur våra gemensamma resurser, ramar och perspektiv 

hänger ihop för att skapa ett ömsesidigt engagemang i handling. Främst med hjälp av 

sociala resurser men också historiska resurser som finns med oss. Det handlar också om 

att omsätta sina tankar och åsikter i praktik både individuellt och i grupp.  

 

Community- är när vi gör förändringar socialt som är definierade av våra förmågor och 

där vårt deltagande ses som kompetens. Att utföra en handling i grupp är en 

grundläggande del för att skapa bra sammanhållning. Ömsesidigt engagemang skapar 

inte enhetlighet, utan de är grunden för nya relationer mellan människor. 

 

Identity- här handlar det om egna identiteter och hur det förändrar lärande. Vi är alla 

olika och lär oss på olika sätt. Hur vi lär oss är en stor del av när vi skapar en egen 

identitet. Att skapa sin identitet handlar om att försöka få mening av vår erfarenhet från 

tidigare gemenskaper. En persons identitet är hur man lever sin vardag (a.a). 

 

Följande aktiviteter har vi valt att utföra utifrån Wengers (1998) modell: 

 

Practice- I den här delen av Wengers sociala inlärningsteori har vi valt att utföra olika 

sorters samarbetsövningar. Den här delen av Wengers teori består av aktiviteter där alla 

deltagare jobbar tillsammans och är fysiskt aktiva. Detta kommer först i arbetet 

eftersom gruppdynamiken behöver stärkas inför de andra övningarna. Främjar vi 

gruppdynamiken först blir det en motor för de nästkommande aktiviteterna i 

utvecklingsarbetet. Känner alla en tillhörighet på fritidshemmet kommer de andra 

planerade aktiviteterna bli bättre att genomföra. En stor del av vårt utvecklingsarbete 

går ut på samarbete och att göra uppgifter i grupp.  

 

Vi ska vara i verksamheten 2 gånger under den här veckan och utföra 2 

samarbetsövningar vid varje träff med barnen. Det första tillfället kommer vi att starta 

med en trygghetsövning samt samarbete för att gruppen ska känna sig trygg.  
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Senare i veckan ska vi ha en aktivitet då ska vi göra övningar där samarbete står i fokus. 

Det här gör vi för att barnen ska testa på olika sätt att samarbeta på. Tanken är att 

barnen ska få samarbeta och lära känna varandra bättre. Marklund (2007) skriver att 

grupparbete är en metod för att få barnen att interagera med varandra där samarbete är 

utgångspunkten för att nå lösningar på eventuella konflikter. Marklund fortsätter skriva 

att samarbetsövningar är ett väldigt bra arbetssätt för att stärka gruppsammanhållningen, 

klasskänslan och ett inslag i undervisningen som många elever uppskattar (a.a). De 

riskfaktorer vi kan se i de här aktiviteterna är att barnen inte vill delta i de här 

aktiviteterna Det kan även uppstå konflikter när vi gör aktiviteter tillsammans i en grupp 

där alla inte fungerar tillsammans. Om barnen inte vill samarbeta kan det också bli ett 

problem, samtidigt som det är vad vi vill jobba med i den här aktiviteten. Marcus har 

sett barnen i verksamheten tidigare och vi hoppas kunna dra nytta av detta i aktiviteterna 

eftersom det finns en förförståelse för hur barnen kan agera i gemensamma aktiviteter. 

Wenger (1998) skriver att utföra uppgifter i grupp utvecklar gruppens sammanhållning 

(a.a). 

 

Community- Den här delen är viktig för arbetet och ett bra nästa steg i 

utvecklingsarbetet eftersom det lägger grunden för de avslutande aktiviteterna. När vi 

med hjälp av barnen synliggör vad en kompis är, blir de medvetna och tar till sig det vi 

vill förmedla. Eftersom det är barnen som bestämmer hur de anser en kompis ska vara 

kan vi alltid gå tillbaka till deras mindmap för att påpeka och synliggöra hur de själva 

bestämt hur en kompis ska agera mot andra. Det tror vi ger dem en samhörighet i 

gruppen.  

 

I den här aktiviteten går vi också igenom vad vänskap är och det är något som kommer 

genomsyra resten av arbetet. Vi delar gruppen så att halva gruppen är med Karl och 

andra halvan är med Marcus. Första tillfället är ett samtal med barnen där vi pratar om 

vad en kompis är och hur en kompis ska agera. Deras tankar tar vi med oss till tillfälle 2 

där vi i halvgrupperna ska göra en mindmap på barnens tankar. Sen hänger vi upp dessa 

arbeten på fritidshemmet för att synliggöra vad de anser att en kompis är och hur en 

kompis ska agera. Anledningen till att vi väljer att göra aktiviteterna i grupper är för att 

alla barnen ska få en så stor roll i aktiviteterna som möjligt. Det är en medveten risk vi 

tar eftersom vi inte vet hur bra barnen kommer fungera i grupperna. Alla barn är olika 

och grupparbete passar inte alla barn men eftersom vi vill jobba med sammanhållningen 

i gruppen tar vi den risken. Under första veckan jobbade vi med gruppdynamik det 

hoppas vi ska hjälpa oss under den här veckan. De riskfaktorer som finns under en 

sådan här aktivitet är att barnen inte vågar uttrycka sina tankar om vad de anser är en 

bra vän. Meningen med den här aktiviteten är att alla ska vara aktiva och ifall en del inte 

vågar och är tillbakadragna tar de inte in den information vi vill förmedla och vårt mål 

med aktiviteten når inte fram till alla. Mycket av ansvaret läggs i våra händer att 

motivera och få barnen aktiva och våga uttrycka sina tankar, därför ska vi vara aktiva 

under samtalen så alla får uttrycka sin egen åsikt.  

 

Andra och tredje veckans ämnen är Community och Meaning. Båda två handlar mycket 

om värderingar. Svedbom & Åberg (1999) skriver att värderingsövningar är ett bra sätt 

att jobba med det här. De skriver att alla lärare har egna värderingar som de följer och 

det är inte meningen att de ska föra vidare de till eleverna. Tanken är att barn ska 

upptäcka sina egna värderingar. Svedbom & Åberg fortsätter med att skriva att syftet 

med att ha värderingsövning är att barn just ska upptäcka sina egna värderingar i olika 

situationer (a.a). Tanken under den här veckan är att barnen ska upptäcka vad de har för 

värderingar angående vänskap. Barnen ska gemensamt sammanfatta vänskap och på så 
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sätt komma fram till en gemensam värdering i fritidshemmet. Med en gemensam 

värderingsram hoppas vi kunna skapa en “vi-känsla” och en sammanhållning i gruppen 

där alla strävar åt samma håll och trivs tillsammans. 

 

Meaning- Den här delen av Wengers teori handlar om att skapa mening och 

meningsfullhet. Vi har därför under tredje veckan tänkt utföra en hemlig kompis 

övning. Vi anser att människors sociala liv och därmed hur man beter sig som en 

kompis är en viktig del i att få ett meningsfullt liv. Det här ska förhoppningsvis få 

barnen att känna att det är meningsfullt att vara en bra vän.  

 

Övningen går ut på att varje barn får en lapp med namnet på en kamrat från 

fritidshemsgruppen. Sedan ska barnet under en veckas tid vara extra snäll mot den 

kompisen. Meningen är att kompisen ska förstå vem som är ens hemliga kompis utan att 

de berättar det för varandra. För att göra det enklare för dem att veta hur de ska bete sig 

mot varandra kan vi hänvisa barnen till deras arbete från förra veckan när de jobbade 

med vad en kompis är. Då barnen ska ha satt upp en mindmap på en tavla i 

fritidshemmet som de kan titta på om de behöver hjälp med hur en kompis ska vara. 

Barnen kommer också kunna fråga oss vad de skulle kunna göra mot sin kompis för att 

klara av uppgiften. I slutet av veckan samlar vi gruppen och då får varje barn gissa vem 

som varit deras hemliga kompis för veckan. När de gissar får de också berätta hur de 

kunde veta vem som varit deras hemliga kompis och vad de har gjort annorlunda under 

den här veckan jämfört med tidigare. När vi har gått igenom alla barnen får barnen 

varsin ny lapp med namn på vem de ska vara extra snäll under kommande veckan sedan 

är den veckans aktivitet slut. 

 

Identity- I den här delen handlar arbetet om att skapa sin identitet och det gör man 

genom att skapa en mening av vår erfarenhet från tidigare gemenskaper. Här har vi valt 

att använda oss av teater och rollspel med barnen. Vi har valt att lägga aktiviteten sist 

eftersom det blir lättare för barnen att resonera och få en bättre förståelse för hur barnen 

i teatern kan agera annorlunda med all den kunskap vi försökt förmedla med hjälp av 

våra tidigare aktiviteter i utvecklingsmodellen. Innan aktiviteten börjar frågar vi vilka 

som vill vara med och spela teater. Färdiga manus är förberedda som handlar om olika 

dilemman som har uppstått på fritidshemmet eller som kan uppstå på fritidshemmet. Är 

det många som vill vara med och spela teater delas barngruppen i smågrupper på 4-5 

barn, där varje grupp får varsitt dilemma att spela upp för resten av gruppen som valde 

att inte delta. Under processens gång är vi med grupperna hela tiden och hjälper dem så 

att det ska gå smidigt och att alla känner sig säkra i sin roll. Tanken är att de övar 

ungefär 15-20 minuter innan de presenterar sin grupps dilemma för de andra barnen på 

fritidshemmet. När teatergrupperna sedan spelat upp sin pjäs kommer alla tillsammans 

att diskutera pjäsen och prata om vad som är fel och vad som kunde ändrats i pjäsen för 

att lösa dilemmat på bästa möjliga sätt. Diskussion och allt förarbete fram tills dessa 

dilemman, hoppas vi skall göra att de kan diskutera och finna bra lösningar på våra 

dilemman.  De riskfaktorer som kan uppstå under den här delen av arbetet är att inga 

barn vill vara med och spela teater. Ifall det här problemet uppstår kommer vi spela upp 

de olika dilemmana och barnen får diskutera och prata om lösningar på dessa dilemman. 

En annan risk i teaterspelandet är ifall några av barnen känner sig utpekade i de olika 

dilemmana. Ansvaret ligger hos oss att se till att inga barn känner sig utpekade, det gör 

vi genom att noga tänka på de manus vi skriver och de får inte vara identiska med 

konflikter som uppstått på fritidshemmet. Nilsson & Waldemarson (1988) skriver att 

rollspel är något som sker även i det vardagliga livet. Vi antar flera olika roller varje dag 

beroende på vilka situationer vi är i. I de här rollerna ingår det olika beteenden, känslor, 
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tankesätt och förväntningar. De här rollerna speglar hur omvärlden ser på oss. Rollspel 

ger oss därför en självmedvetenhet som vi annars kan ha svårt att uppnå. Rasmussen & 

Erberth (2008) förklarar rollspel som en bra metod för att hjälpa barnen se och sedan 

försöka lösa olika konfliktsituationer (a.a). Det här är tanken med teater och rollspel, att 

barnen ska utveckla en självmedvetenhet och försöka förstå hur en konflikt kan lösas på 

egen hand. Wenger (1998)förklarar Identity som en del där man ska både delta och 

reflektera och det är vad vi gör med hjälp av rollspel. Deltagande och reflektion av olika 

situationer skapar tillsammans en typ av mening och förståelse för hur människor 

fungerar (a.a). 

 
3.2 Genomförande 
 

Utvecklingsarbetet inleddes direkt på måndagen vecka 1 då vi presenterade arbetet kort 

för barnen under storsamlingen. Vårdnadshavarna på fritidshemmet hade skickat 

tillbaka alla brev och alla utom två barn fick delta i arbetet. Därför anpassade vi 

upplägget av aktiviteterna på ett sätt som gjorde att de inte skulle känna sig 

exkluderade. Vi ändrade snabbt i vår planering så att aktiviteterna inte skulle vara i 

helgrupp, utan vi delade upp fritidshemsgruppen i två grupper så att de barn som inte 

skulle vara med ändå kände en tillhörighet i gruppen.  Första veckan hade vi vår första 

aktivitet. Veckans tema var samarbetsövningar. När hela fritidshemmet skulle gå på 

utflykt tog vi tillfället i akt och samlade gruppen för att hålla en aktivitet. Vår första 

aktivitet var en trygghetsövning vars syfte var att föra gruppen närmare varandra.  

Veckans andra aktivitet hade vi under onsdagen, då samlade vi barnen på skolgården för 

en samarbetsövning. Övningens fokus var samarbete där alla i gruppen behövde hjälpas 

åt för att lyckas med uppgiften. I slutet av veckan hade vi ett samtal med varje grupp om 

deras upplevelse av första veckan 

 

Andra veckan började vi precis som första med att presentera veckans tema på 

storsamlingen och den här veckan var temat hur man är en bra vän. Senare under dagen 

hade vi första aktiviteten då tog vi halva gruppen och hade barnsamtal. Den här gången 

fick de med egna ord berätta om hur de tycker en vän ska vara. När alla fått förklara hur 

en kompis är, sammanställde vi alla deras ord. Andra tillfället hade vi återigen 

barnsamtal men då med den andra halvan av gruppen. De fick lägga till ord som de 

ansåg passa in på hur en bra kompis ska vara. Därefter fick de klippa och klistra alla 

dessa ord på ett stort papper som vi tillsammans hängde upp på fritidshemmet för att 

synliggöra deras arbete.  

 

Tredje veckan i vårt arbete genomförde vi ”hemlig kompis” med barnen. Arbetet 

startade på måndagen då vi under storsamlingen introducerade hur aktiviteten är 

uppbyggd och vad som förväntas av barnen för att lyckas. Därefter tog vi in barnen i 

smågrupper och gav dem en hemlig kompis. Under veckan påminde vi varje dag på 

samlingen att alla hade en hemlig kompis så att de inte skulle glömma bort sin hemliga 

kompis. Alla barn fick en bild på sin kompis att lägga i sin låda för att göra det så enkelt 

som möjligt för varje barn. Fredagen var det avslutning på uppgiften och av 27 barn var 

det enbart 4 barn som lyckades med uppgiften att gissa sin hemliga kompis. 

 

Fjärde veckan och den avslutande aktiviteten i vårt utvecklingsarbete var rollspel. Vi 

delade även här upp barnen i två grupper så barnen enklare kunde bli delaktiga i 

aktiviteten. Vi hade förberett olika dilemma som barnen kunde spela upp för varandra 

och sedan diskutera tillsammans med de andra barnen i gruppen. Fem olika dilemman 

spelades upp av barnen under aktiviteten och deras diskussioner efter varje dilemma 
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spelade vi in med hjälp av mobiltelefon. Vid onsdagens rollspel hade vi tänkt igenom 

måndagens aktivitet och la därför även in forumspel i aktiviteten. Forumspel gör att 

barnen själva får visa vad de kan om agerande i olika situationer. Det såg vi som en bra 

utveckling av aktiviteten. Istället för att diskutera varje situation fick de nu gå in och 

fysiskt visa en lösning på dilemmat. Att vi spelade in barnens diskussioner var en bra 

idé då det gav mycket extra tankar från barnen som vi tror annars hade gått förlorade.  

 
3.3 Observation/ Reflektion 

Under utvecklingsarbetets process har vi observerat verksamheten genom barnsamtal, 

loggbok samt intervju av fritidspedagog. Vi kommer nu skriva om våra observationer 

utifrån Wengers sociala inlärningsmodell, sedan reflekterar vi över observationerna för 

att tydligt visa effekterna av aktionen. Det blir därför vår resultatdel i 

utvecklingsarbetet.  

 
3.3.1 Practice 

 

Observation 

 

Utdrag från loggbok under Practice: 

 

En observation vi gjorde under första veckan var att fritidsgruppen var relativt uppdelad 

där förskoleklassen och årskurs 1 inte lekte tillsammans. De gånger de lekte 

tillsammans var i aktiviteter som pedagogerna planerat. I hemmet som är en populär 

plats på fritidshemmet där det finns ett leksakskök och en massa sängar som barnen kan 

leka med. Där lekte enbart årskurs 1 och ingen ifrån förskoleklassen. En annan 

observation vi gjorde var när årskurs 1 lekte i hemmet och någon från förskoleklassen 

öppnade dörren och kollade in, så istället för att gå in och leka gick personen iväg och 

lekte med något annat istället. 

 

I slutet av veckan hade vi barnsamtal för att få barnens perspektiv kring veckans 

aktiviteter. Här kommer ett kort utdrag ifrån barnsamtalet där några barn berättar hur de 

kände under aktiviteterna. 

 

Pedagog: Vad tycker ni om övningarna vi haft under 

veckan? 

Pelle: Tyckte första var rolig, men den andra var inte så 

rolig. 

Pedagog: Vad tyckte du var mindre kul? 

Pelle: Det tog lång tid och jag stod stilla jättelänge. 

Lisa: Den andra leken tyckte jag med tog för lång tid, jag 

ville spela fotboll.  

Torbjörn: Den andra leken var rolig, men alla skärpte inte 

sig och då blev det tråkigt. 

 

Det här samtalet pekar på att Practice inte fungerade då barnen inte rörde sig aktivt 

tillsammans. 
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Reflektion 

 

Under första veckan såg vi tydligt genom loggboken att klasserna inte lekte tillsammans 

utan var väldigt uppdelade. Vi tror det kan bero på att de allt för sällan har aktiviteter 

som ska främja barnen att leka över gränserna. Vi bestämde oss därför under arbetets 

gång att de framtida aktiviteterna skulle vara i halvklass och att förskoleklassen och 

årskurs 1 skulle blandas för att föra klasserna närmare varandra. 

Veckans andra aktivitet var en samarbetsövning för att försöka förbättra 

gruppdynamiken och sammanhållningen i fritidshemsgruppen. Utifrån våra 

observationer och barnsamtal ser vi tydligt att den andra aktiviteteten inte var tillräckligt 

genomtänkt. I konversationen ovan pekar barnen på att det blev långtråkigt och att de 

inte blev aktiva under aktiviteten. Gruppen var alldeles för stor vilket gjorde att de tysta 

barnen inte tog för sig, utan hamnade mer i bakgrunden av aktiviteten. Istället skulle vi 

delat gruppen i halvklass för att försöka arbeta med att få alla aktiva och hjälpas åt för 

att lyckas med uppgiften. Utdragen från veckans barnsamtal tyder på att barnen blev 

stillastående och den gemensamma rörelsen som Practice kräver uteblev. Wenger 

(1998) skriver att alla barn ska vara fysiskt aktiva och utföra arbete tillsammans i grupp 

(a.a). Resultatet i vårt arbete blir då att vi inte lyckas fullt ut att få alla barn aktiva och 

det resulterar i att vi inte uppnår målen för Practice. Målet var att förbättra 

gruppdynamiken och det anser vi inte att vi nådde i någon större utsträckning eftersom 

alla barn inte samarbetade och hjälpte varandra. Tanken var att den här veckan skulle bli 

en motor för nästkommande veckor, istället blev det en tankeställare då vi måste tänka 

igenom varje moment noggrannare för att uppnå målen. 

 
3.3.2 Community 

 

Observation  

Inom Community hade vi två barnsamtal om vad en bra vän är. Under sista veckan 

intervjuade vi även läraren för att få hennes synvinkel på utvecklingsarbetet. 

 

Nedan följer några utdrag där barnen pratar om vad en bra vän är för dem. 

   

Konversation 1, Barnsamtal om att vara en bra vän 

 

  Stina: Man får inte slåss och göra dumma saker 

  Pedagog: Vad gör man i så fall? 

  Stina: Ber om ursäkt och säger förlåt 

  Pedagog: Om någon ber om ursäkt vad gör man då? 

  Stina: Säger tack och blir kompisar! 

   

Konversation 2, Barnsamtal om att vara en bra vän 

 

  Kaj: Man får inte säga att en teckning är ful 

  Pedagog: Vad gör man istället? 

  Kaj: Man säger förlåt och säger att teckningen är fin 

   

Konversation 3, Barnsamtal om att vara en bra vän 

 

  Ture: Alla ska få vara med! 

  Pedagog: Låter ni alltid alla vara med? 

  Barnen: Jaaaaaaa! 
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Pedagog: Jag har sett många gånger på rasterna att alla inte 

får vara med när de frågar? 

  Pär: Ja ibland har jag sett det. 

  Pedagog: Varför gör ni så då tror ni? 

  Pernilla: Vet inte, jag kommer aldrig säga nej i alla fall. 

 

Konversation 4, efter vi satt upp det stora pappret 

 

Madde: Åhh, det här ska jag visa för mamma och pappa! 

Martin: Det ska jag med göra! Då får de se hur vi är på 

fritids. 

 

Fråga ifrån intervjun: Ser du någon skillnad på beteende och sammanhållning i gruppen 

efter vårt arbete? 

Lärare: Det är svårt att se den stora skillnaden såhär tidigt i 

arbetet. Men ni har nu sått ett frö som vi måste ta tillvara på 

och vattna och sköta om. Det ni gjorde i början av arbetet 

börjar jag se skillnad på nu. Gruppen leker betydligt mer 

över gränserna och det ser man tydligt, speciellt jag som 

arbetar dagligen med barnen. Förskoleklassen tar för sig 

betydligt mer och leker med årskurs 1. Det ser jag 

framförallt i hemmet där enbart årskurs 1 lekte tidigare. 

 

Reflektion 

 

Andra veckans inriktning var Community och att vara en bra vän stod i fokus. Syftet 

med veckans aktiviteter var att synliggöra barnens värderingar om vad en bra kompis är. 

Första aktiviteten för veckan var ett barnsamtal om deras uppfattning om hur en bra 

kompis är. Eftersom veckan innan lärt oss att aktiviteterna inte fungerade i stora 

grupper, delade vi in barnen i två grupper. Vi blandade grupper med några från 

förskoleklassen och några från årskurs 1. En grupp hade aktivitet på måndagen och en 

på onsdagen. Vi gjorde den här uppdelningen för att alla barnen ska vara delaktiga i 

aktiviteten och för att främja barnens lärande. Att göra en uppdelning var ett bra drag 

för nu fick alla barnen komma till tals och kunde delta på lika villkor. Den här 

aktiviteten fungerade bra och vi lyckades synliggöra för barnen vad de anser en bra 

kompis är. Konversation 1 och 2 visade att barnen teoretiskt vet hur de ska bete sig som 

en bra vän. Barnen kunde förklara hur en vän ska uppföra sig men också att det inte 

alltid agerar så på fritidshemmet.  Genom att sätta upp barnens tankar om hur en bra 

kompis ska vara, synliggör vi även hur de praktiskt ska agera för att vara en bra kompis. 

Vår tanke med att synliggöra det var att barnen skulle ta del av det i nästkommande 

aktiviteter. I barnsamtal 3 och 4 ser vi tydligast koppling till Community där diskuterar 

barnen gruppens gemenskap och hur de tillsammans ska bete sig. De svarar tillsammans 

och de är glada att få visa upp hur de har det tillsammans det tyder på en samhörighet. 

Intervjun med läraren visade tydliga resultat inom Community då sammanhållningen i 

gruppen har förbättrats, och barnen nu leker över gränserna och hemmet är något som 

tillhör hela fritidshemgruppen. Wenger (1998) skriver att utföra en handling i grupp är 

en grundläggande del för att skapa bra sammanhållning (a.a). Vi ser Community hos 

barnen då de fått uttrycka sina åsikter både i grupp och enskilt. Barnen har gjort en mall 

om hur en bra kompis ska vara tillsammans och det gör att de har något gemensamt, och 

det skapar en samhörighet i gruppen.  
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3.3.3 Meaning 

 

Observation 

 

Utdrag från loggboken. 

 

Under veckan som gått har vi varit väldigt noga med att observera den stora mall som 

barnen satte upp på fritidshemmet förra veckan. Vi har nu sett att efter samlingarna där 

vi påminde barnen om sin hemliga kompis, då gick en stor del av barnen ut och tittade 

på mallen och studerade den.   

 

Konversation 1 när vi presenterar hemlig kompis. 

   

  Pedagog: Den här veckan ska vi införa hemlig kompis på                 

                                           fritidshemmet. 

  Barnen: JAAAAA! 

  Pedagog: Har ni haft det innan? 

  Hans: Ja, och jag tycker det är jättekul 

  Många barn: Jag med. 

 

Konversation 2 på samlingen när barnen skulle gissa sin hemliga kompis. 

  

Pedagog: Alfons, vem tror du var din hemliga kompis i 

veckan? 

Alfons: Jag är helt säker på att det är Lisa och Ture, för jag 

har fått vara med och leka med dem hela veckan och de har 

varit jättesnälla. 

Pedagog: Är det ni som varit Alfons hemliga kompis?  

Ture & Lisa: Nej! 

Pedagog: Tyvärr, men ni har ju varit jätteduktiga ändå och    

låtit Alfons vara med och leka. Det är precis det vi vill att ni 

ska göra mot era kompisar. 

 

Meaning i barnsamtalen ser vi på hur barnen själva uppskattar valet av aktivitet och på 

hur Ture och Lisa agerat. 

 

Reflektion  

 

Tredje veckans inriktning i Wengers modell var Meaning, som handlar om att det barnet 

gör är meningsfullt.  Eftersom endast 4 av 27 barn lyckades gissa sin hemliga kompis 

visar det att vi inte lyckades fullt ut med uppgiften hemlig kompis. Men en reflektion 

som vi gjorde under avslutningen var att de barn som gissade fel sa att flera andra hade 

varit snälla mot dem under veckan och därför var det svårt att gissa. Det kan visa på att 

vårt arbete inför den här uppgiften har lyckats eftersom många hade varit snälla mot 

varandra ändå. En annan faktor för att uppgiften inte lyckades kan vara för att 

förskoleklassen och årskurs 1 fick vara hemlig kompis till varandra. Som vi nämnt 

tidigare i arbetet leker inte barnen över gränserna och genom det här ville vi förändra 

det och arbeta emot den uppdelningen. Därför tror vi att antalet som lyckades med 

hemlig kompis uppdraget var lägre än förväntat. Aktiviteten vi hade förra veckan skulle 

synliggöra den här veckans aktivitet och det tycker vi att den gjorde. Vi observerade att 
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barnen var och tittade på mallen och studerade den. Vi fick påminna dem, men i 

framtiden är vår förhoppning att de automatiskt kollar på den utan att någon påminner 

dem. Utifrån Wengers modell ska aktiviteten vara meningsfull för barnen, genom 

barnsamtalet anser vi att det var meningsfullt för barnen eftersom de blev väldigt glada 

när vi introducerade aktiviteten. Resultatet kan däremot visa att barnen inte tyckte det 

var meningsfullt. Vi har en stor del i resultatet då vi försöker föra samman 

förskoleklassen och årskurs 1. Meningsfullheten anser vi fanns när aktiviteten startade 

och vi tror även genom vårt arbete att det kommer vara meningsfullt i framtiden. För att 

utveckla arbetet vidare är det bra att diskutera med barnen vad de anser är meningsfullt, 

och låta de vara med och påverka valet av aktivitet i den här delen av Wengers teori.  

 
3.3.4 Identity 

 

Observation 

 

Barnsamtal från rollspel 

 

Dilemma 1: Någon gör självmål på fotbollsplanen och de andra blir arga på              

honom. Då blir barnet ledset. 

 

  Pedagog: Vad hände och vad gjorde man för fel? 

Lisa: De andra hade inte behövt bli så arga på honom, de 

kunde bara sagt att det var fel mål. 

                                           Ola: Eller kan man säga att det var bra ändå. 

  Pedagog: Vad kan man säga istället? 

  Ola: Man kan säga förlåt. 

  Pedagog: Det kan man göra men för att slippa säga förlåt 

vad kan man göra då? 

                                            Bill visar: “Det gör inget. det blir bättre nästa gång” 

    

Dilemma 2: Det är samling och alla pratar när Pedagogen vill   

berätta något för gruppen. Ingen hör vad Pedagogen säger och hen blir ledsen. 

   

Pedagog: Tyckte ni att ni gjorde rätt? 

  Barnen: Neeeeeejjjjj! 

  Pedagog: Vad ska man göra istället? 

  Bill: Var tyst och lyssna. 

  Otto: Inte störa. 

  Agnes: Jag vill inte att folk ska prata när jag pratar,   

Därför vill jag att man ska vara tyst om någon i klassen 

berättar historier. 

                                                                       

Barnsamtal om rollspel. 

 

  Pedagog: Vad kan man lära sig av en sådan här övning 

  Agnes: Räcka upp handen. 

  Pedagog: Varför gjorde du inte det nu då? 

  Agnes: Oj förlåt, jag glömde. 

Leif: Jag tycker det är kul att få spela teater och visa hur man 

ska göra! 
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Vi kan se Identity i de här samtalen när barnen berättar eller visar hur man ska bete sig 

med hjälp av sina egna erfarenheter. 

                                                         

Utdrag från loggboken: 

 

Första veckan observerade vi att förskoleklassen och årskurs 1 lekte var för sig. Nu har 

vi märkt att barnen har börjat leka mer tillsammans. Innan var bara årskurs 1 i hemmet 

nu är det blandat och vi ser att leken börjar ta sig över gränserna.  

 

Reflektion 

 

Fjärde veckans inriktning var Identity och då handlade det om att barnen skulle få jobba 

med sin egen identitet och hur man agerar i olika situationer. Den här veckan hade vi 

rollspel med barnen. För att alla barnen skulle få chans att delta aktivt fick halva 

gruppen ha rollspel på måndagen och den andra på onsdagen. Nivån på de situationer 

som vi hade valt var lagom eftersom diskussionerna till varje dilemma blev bra och 

många av barnen kunde delta aktivt och komma fram till lösningar. Barnen kändes 

trygga i att utföra rollspelen, vi tror att det beror på att vi pratat mycket om hur man ska 

agera i den här typen av situationer innan. Vi kan se i våra barnsamtal att barnen har en 

förståelse för hur man ska bete sig men att de inte alltid använder det praktiskt i alla 

situationer.  Det här är en del i Identity då deras erfarenheter från tidigare situationer 

används i praktiken. Några exempel vi kan se i barnsamtalen är t.ex. att barnen vet att 

de ska räcka upp handen, men att de inte gör det. Vårt arbete under de här fyra veckorna 

har påverkat barnen och det syns i hemmet där barnen leker tillsammans. Identity delen 

blev lyckad eftersom barnen fick sätta sig in i olika situationer som kan uppstå i deras 

vardag och som de klarade av på ett bra sätt. Wenger (1998) skriver att barns identitet 

skapas genom erfarenheter de fått under uppväxten (a.a). För att utveckla arbetet 

behöver barnen arbeta mycket praktiskt om hur en bra vän är. Som nämnts ovan kan 

barnen mycket teoretiskt hur de skall bete sig, genom aktiviteter som rollspel utvecklar 

dem även kunskapen praktiskt och vi synliggör för dem hur de beter sig emot varandra. 
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4. Diskussion 
I den avslutande delen diskuteras de tre utgångspunkter i utvecklingsarbetet social 

kompetens, värdegrund och sammanhållning. Vi kommer även diskutera kring Lewin 

och hans aktionsmodell för utvecklingsarbete och avslutningsvis lyfta fram olika 

didaktiska implikationer som uppstått under aktionen. 

 

4.1 Social kompetens 
 

Under dessa 5 veckor har barnen fått möjlighet att utveckla sin sociala kompetens 

dagligen och vi har gett dem verktyg för att lyckas. De har fått ta del av kunskapen både 

teoretiskt genom barnsamtal, men även fått använda den kunskapen i praktik genom 

rollspel och hemlig kompis. Under dessa veckor har vi sett positiva framsteg i barnens 

sociala kompetens. Bland annat i hemlig kompis där barnen var snälla mot sina 

kompisar även om de inte hade varandra som hemlig kompis. Det kan visa på att vår 

aktion gjort avtryck positivt hos barnen. En annan praktisk del i arbetet var rollspel, där 

barnen praktiskt och teoretiskt fick använda den kunskap vi försökt förmedla. De fick 

fysiskt sätta sig in i situationer som händer på fritidshemmet, samt fysiskt vara med och 

påverka hur de kan lösas. Genom att problematisera deras vardag samt synliggöra för 

barnen hur de beter sig mot sina kompisar, tror vi att intresset hos barnen ökar och de 

drar lärdom av rollspelet. Tullie Torstenson- Ed (1997) skriver att byta kamratgrupper 

med hjälp av nya klassindelningar visade sig ge barn styrka eftersom de då var tvungna 

att vidga deras kontaktnät. Det visade sig att hälsosamma relationer under barnens 

uppväxt var ett bra och viktigt stöd för att utveckla barnens sociala kompetens (Tullie 

(a.a). Det här är något som vi medvetet arbetat med eftersom klasserna var väldigt 

uppdelade när vi skulle börja arbetet. Vi blandade barnen i aktiviteterna för att utveckla 

relationerna mellan klasserna samt för att vidga deras kontaktnät. Vi har kommit en bit 

på vägen eftersom barnen i slutet av aktionen lekte över gränserna. Vilket för oss visar 

en utveckling i barnens sociala kompetens. För att ta nästa steg i utvecklingen behövs 

regelbundet arbete med barns sociala inlärning. Förhoppningsvis kommer barnen ges 

möjlighet till det här då vi lämnar över arbetet till pedagogerna i verksamheten för 

fortsättning av påbörjat projekt. 

 

4.2 Värdegrund 

 

Under alla veckor i arbetet har värdegrund varit ett viktigt ämne och något som vi vävt 

in i alla aktiviteter. Vår inriktning på moralisk normpåverkan har varit i tydlig i arbetet 

då barnen har fått träna på personlig interaktion med varandra i hemlig kompis och 

samarbetsövningarna. De har även fått reflektera över olika moraliska frågor och 

situationer under barnsamtalen och rollspelen. Den andra veckan pratade vi teoretiskt 

om värderingar för hur man ska bete sig emot varandra. Då fick barnen berätta om sina 

värderingar för de andra i gruppen och de fick då möjlighet att lära sig av varandra. 

Nykänen (2008) skriver att våra värden är moraliska krav och därmed inga 

bestämmelser. Det innebär att alla människor kan ha olika värderingar och ingen kan 

bestämma vad som är rätt och fel. I skolan finns det en gemensam värdegrund som 

lärarna har som uppdrag att föra vidare till sina elever (a.a). Målet med aktiviteten var 

att synliggöra för barnen deras egna värderingar för att se om det speglar skolans 

värdegrund. Det här fungerade bra och efter veckan hade de konstruerat en mall med 

fritidshemsbarnens egna värderingar om vänskap som vi synliggjort för barnen. De 

andra veckorna i arbetet hade vi fler praktiska aktiviteter där de praktiskt fick visa sin 

egen värdegrund och vad de lärt sig. Det fick de göra i både hemlig kompis och i 
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rollspelen där deras kunskap kom till användning. I de aktiviteterna fick barnen först 

agera, för att sedan diskutera hur de använde sig av värdegrunden i aktiviteterna. Barnen 

på fritidshemmet har i våra aktiviteter visat att de har bra värderingar. Barnsamtalen 

visade att de vet hur de ska bete sig för att vara en bra vän. Där förklarade barnen hur 

man ska agera i olika situationer och sedan i hemlig kompis och rollspelen visade de 

upp det. Samtalen visade även att barnen inte alltid beter sig praktiskt rätt.  Vidare 

arbete kan vara att observera hur barnen agerar på raster och i verksamheten mot sina 

kompisar för att utveckla den praktiska delen av värdegrund hos barnen. 

 
4.3 Sammanhållning 

 

Den sista utgångspunkten i arbetet var sammanhållning. Sammanhållning har 

genomsyrat hela arbetet och det är sammanhållningen och gruppdynamiken som ska 

utvecklas positivt för att kamratrelationerna skall utvecklas. Inledningsvis började vi 

aktionen med samarbetsövningar för att föra gruppen närmare varandra, den delen 

misslyckades vi med eftersom alla inte deltog aktivt och kände sig delaktiga i 

aktiviteten. Därför tog vi lärdom ifrån den aktiviteten och delade upp gruppen i 

halvklass i framtida aktiviteter, där vi ville stärka relationerna mellan de olika klasserna 

för att försöka få en positiv effekt på sammanhållningen i gruppen. Genom vårt ständiga 

arbete att blanda barnen anser vi att sammanhållningen blev betydligt bättre under de 5 

veckorna aktionen pågick. Det såg vi tydligt i observationen i hemmet där klasserna nu 

lekte tillsammans istället för att enbart årskurs 1 var där inne.  

 

Det här visar på att arbetet gett effekt i barngruppen eftersom läraren observerat och sett 

samma saker som vi. Eftersom läraren arbetar dagligen i barngruppen och ser en tydlig 

skillnad anser vi att aktionen varit lyckad och sammanhållningen utvecklats positivt. 

Det är nu upp till pedagogerna att vattna fröet och ta tillvara och arbeta vidare med vårt 

påbörjade projekt. 

 

Har gruppen en hög grad av enad gruppkänsla, då ökar känslan för gruppmedlemmarna 

att de befinner sig i ett statiskt medlemskap. Känner en individ en sådan känsla kan det 

öka entusiasmen kring gruppen, det aktiva engagemanget samt att de bidrar med färre 

personliga och sociala problem. Hög grad av gruppkänsla kan även öka gruppens 

styrka, förmåga och livsglädje (Forsyth, 2006). Det är den här gruppkänslan vi siktade 

på med vårt arbete och vi har kommit en bra bit på vägen och vi hoppas nu att arbetet 

fortlöper så det blir en enad grupp som arbetar tillsammans. 

 

4.4 Utvärdering av Lewins modell  
 

I vårt arbete har vi använt oss utav Lewins (2012) modell. Den har gett oss en struktur i 

arbetet som vi har haft stor nytta av i utvecklingsarbetet. Den här modellen kan 

användas i nästan alla typer av utvecklingsarbeten eftersom det är en väldigt enkel 

modell. Modellen inkluderar planera, genomföra, observera och reflektera. Ett problem 

som vi märkte med den här modellen under arbetets gång var att det lätt blir upprepning 

i texten. När du beskriver samma område i fyra delar är det svårt att få fram ny 

information i varje del, eftersom alla delar hänger ihop. Det här blev ett mindre problem 

i vårt arbete som vi löste genom att modifiera modellen och lägga observation och 

reflektion under samma del. Det här gav oss en del i texten där vi kunde reflektera över 

våra observationer och vår metod utan att upprepa oss. Att modellen är så pass öppen 

gör att den är väldigt bred i sin användning i olika arbete 
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4.5 Didaktiska implikationer 
  

Under arbetsprocessen uppstod det olika didaktiska implikationer som kan vara viktiga 

att reflektera för framtida utvecklingsarbeten. Nedan följer några viktiga punkter att 

reflektera över när man arbetar med barns relationer. 

 

 Planera noggrant för de barn som väljer eller inte får vara med i aktionen. Det är 

viktigt att de känner delaktighet och samhörighet i gruppen så inte en 

exkludering sker. 

 Planera utifrån olika riskfaktorer för varje aktivitet, att alltid vara förberedd på 

risker som kan uppstå är en trygghet i aktionen.  

 Under rollspelet är det viktigt att inte peka ut enskilda elever i de olika 

dilemmana.  
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