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Titel: -Får man en riktigt bra kompis så kan det hålla tills man dör.  
Ett arbete för att stärka relationerna hos flickor i en årskurs fyra. 
 
Engelsk titel: - If you get a really good friend it can last until you die. 
A project to strengthen relations among girls in a fourth grade. 
 
Abstrakt 
Elevantalet ökar i skolan och det blir allt svårare att se till varje enskild elev. Att arbeta 
med relationer är något som ligger varmt om hjärtat. Det är samtidigt en stor och viktig 
del av fritidshemmet och skolans uppdrag. Med ökat elevantal blir det svårare att se de 
elever som kan behöva extra hjälp eller som inte får sina röster hörda. Det här 
utvecklingsarbetet är därför inriktat på att lyfta och stärka relationerna hos flickor i en 
årskurs fyra. Det var nio flickor i klassen och alla deltog. Projektet syftade till att ha 
träffar med flickorna en gång i veckan under fyra veckor. Under träffarna utfördes det 
övningar och diskussioner utifrån olika teman. Det var nytt tema varje vecka och 
träffarna såg olika ut för varje gång. Temana var: vänskap, familj, integritet och kärlek. 
Innan projektet startade fick flickorna komma med åsikter om vad de ville få med och 
med hjälp av det planerades varje träff. Flickorna fick samtala om hur de ansåg att 
nuläget såg ut innan arbetet och även utvärdera det när alla träffar var genomförda. 
Projektet ägde rum under de verksamhetsförlagda utbildningsveckorna och under den 
tid observerades även flickorna. Allt dokumenterades med hjälp av anteckningar och 
processdagbok. Resultatet visar att relationerna har förbättrats men att förändringen 
hade kunnat bli större om arbetet utförts mycket tidigare. 
 
 
 
Nyckelord 
Fritidshemmet, relationer, flickor, värdegrundsarbete, relationsarbete, metodmaterial, 
lärarhandledning,  
 
 
Tack 
Ett stort tack till mina handledare som hjälpt mig att genomföra det här projektet. Utan 
er hade det inte gått. Ett stort tack även till de deltagande flickorna för deras nyfikenhet 
och intressanta diskussioner. Ni har gjort det här arbetet till både roligt och givande och 
det är något jag kommer att ta med mig i kommande arbete.    
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1 Inledning och bakgrund 
Idag ska fritidshemmet och skolan komplettera varandra. Det framhävs i Lgr11, 
läroplanen för grundskola och fritidshem (Skolverket, 2011). Den nya läroplanen har 
gjort att fritidsläraren har andra krav på sin yrkesroll och i och med det gjordes det en 
förändring i utbildningen. Ett krav är bland annat att hjälpa till i klassrummen.  
 
Under läsåret 2014/15 gick det omkring 950 000 elever i grundskolan och det här ökar 
ständigt. Det finns ungefär 90 000 tjänstgörande lärare och då är 9 av 10 utbildade med 
en pedagogisk högskoleexamen.  Enligt skolverkets statetisk går det omkring 12 elever 
per lärare i skolan. Det här visar tydligt att det varje dag sker många sociala möten i den 
pedagogiska verksamheten. Samtidigt som elevantalet ökar så är det fortfarande skolans 
uppgift enligt läroplanen att se till att alla elever känner att deras behov blir 
tillfredsställda utifrån deras individuella förutsättningar (Skolverket 2011). Det 
statistiken visar är att det sker väldigt många möten i skolan och med ökat elevantal blir 
det svårare att se till varje elevs enskilda behov. 
 
I mitt utvecklingsarbete fokuserar jag på relationer mellan flickor i en årskurs 4. Jag 
valde att göra ett utvecklingsarbete där jag tillsammans med flickorna har haft övningar 
och diskussion med inriktning på just relationer. Samtalen skedde med hjälp av en 
samtalsmall med olika frågor, diskussioner och övningar. En bakgrund till arbetet är att 
det ingår i läroplanen att arbeta med relationer och det är en viktig del av både skolan 
och fritidshemmets uppdrag:  
 
 Alla som arbetar i skolan ska:   

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 
gruppen, 
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 
människor, 
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av 
individer eller grupper, och   
      
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet 
utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.  

(Lgr11, Läroplanen för grundskola och fritidshem 2011:12) 
 
Rapporten är uppdelad i olika delar där jag kommer att gå igenom vad skolan och 
fritidshemmet har för uppdrag och varför just flickor kan ses som en utsatt grupp när det 
kommer till skolans olika verksamheter och relationer. Som Nielsen (2010) skriver så är 
det den sociala positionen och det sociala sammanhanget som flickor befinner sig i som 
påverkar deras möjligheter. Med det menar författaren att flickornas möjligheter och 
erfarenheter i skolan är en viktig del av hur de mår och vilka förutsättningar de har i 
livet. Det här kopplas till att eleverna spenderar större delen av sin tid i skolan och i det 
sociala samspel som finns där. I Nielsens avhandlingsprojekt som nämns i boken En 
bok om flickor och flickforskning (2010) skriver hon om en flicka som berättar om hur 
just händelser i skolans verksamhet medverkat till att hon valde en väg utanför 
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samhällets normer och familjelivets ram. De här ledde till att hon både lämnade hemmet 
och skolan och visar tydligt på hur viktig det sociala och relationsskapande arbetet i 
skolans verksamhet är.  
 
Jag har valt att utforma mitt utvecklingsarbete som ett aktionsforskningsarbete. Kane 
(2015) förklarar att utvecklingsarbete och aktionsforskning handlar om att forska med 
människor istället för på vilket jag ser som ett vinnande koncept när det rör sig om barn. 
Jag vill får med barns perspektiv och inte enbart barnperspektiv då det inte är vuxnas 
syn på hur barn ska ha det eller hur dem har det utan det är viktigt att man utgår från hur 
barnen faktiskt själva uppfattar det. Jag vill synliggöra ett relationsskapande och ett 
tänkande hos de barn som mitt arbete handlar om och hoppas att det sedan kan användas 
som mall för senare projekt och arbeten i praktiken där relation står i fokus.   
 
Som nämnt är en viktig del för att utföra utvecklingsarbetet att få med barnens 
perspektiv. Det här för att deltagarna ska känna att de får vara med och att vi skapar det 
här tillsammans. Vi skapar alltså ett samarbete då arbetet utgår från deras åsikter och 
tankar och det är dem som ska stå i fokus. Som Johansson (2003) skriver i sin artikel så 
handlar forskning med barns perspektiv på ett antagande av att det sker på barnens 
villkor. Författaren tar även upp att möjligheten att förstå barns perspektiv handlar i 
grunden om våra egna perspektiv och att det inte spelar någon roll om vi är forskare 
eller pedagoger.  
 

1.1 Relationsarbetet i styrdokumenten 
I styrdokumenten står det att fritidshemmet ska samverka med skola för att utveckla 
elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2011). Att fritidshemspersonal är med 
och arbetar i skolan kan ses som ett komplement men även att föra in skolrelaterade 
områden på fritidshemmet och fritidsrelaterade områden i skolan kan vara ett sätt att 
arbeta på. På det sättet ska de olika verksamheterna komplettera varandra. Ofta är 
fritidshemspersonalen (inräknat pedagoger, lärare och personer utan utbildning 
exempelvis vikarie) med och arbetar i skolan med det som sker i klassrummet. Det är 
inte för ofta som man är med om att en fritidspersonal arbetar med fritidsrelaterade 
ämnen i skolan men det är betydligt vanligare att skolans ämnen kommer in på 
fritidshemsverksamheten. Som lärare i fritidshem så finns det möjlighet att ta in sitt 
uppdrag som t.ex. relationsarbete in i skolan för att samverka även åt det hållet. Under 
arbetet med mitt projekt tog jag del av skolans undervisningstid till arbeta att specifikt 
med relationsskapande då det är ett ämne som det ska arbetas med i skolan även om de 
främst sker som synligt lärande i fritidshemmet.   
 
I de Allmänna råden står det att fritidshemmets pedagogik ska bygga på ett arbetssätt 
där relationerna sätts i fokus (Skolverket, 2014). I Forskning för skolan från skolverket 
(2011) menar fritidspersonal att de har som expertområde att arbetar övergripande med 
elevers sociala och allmänna utveckling och lärande både i praktiska och konkreta 
kontexter.  
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“Personalens arbete med att stödja elever till självständighet och 
trygghet, att ta ansvar för sina handlingar, att vara en bra kompis, att 
kunna klara av att lösa konflikter med kamrater verbalt, att visa hänsyn 
och respekt för andra och att följa gemensamma regler är sociala 
aspekter som knyter an till personalens specifika yrkeskunnande.” 

(Skolverket, 2011:18) 
 
Barns sociala och allmänna utvecklingen arbetar man även med i skolan men det är mer 
explicit på fritidshemmet. Att arbeta med relationer handlar om att skapa förutsättningar 
för eleverna och att arbeta med samspel. Mitt sätt att göra det här är att skapa en 
fokusgrupp med flickorna där vi kommer att arbeta relationsbyggande. Tillsammans 
kommer vi att diskutera och göra övningar som utgår från olika teman. Temana är 
förutbestämda och planerade men det är flickorna som bestämmer vad diskussionerna 
hamnar.   
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2 Nulägesanalys 
Under mina två sista VFU-perioder, verksamhetsbelagd utbildning, fick jag vara med 
och arbeta i en årskurs fyra. Att det här var en av skolans värsta klasser fick jag både 
höra och snabbt uppleva. Det som utmärkte klassen var att det var många elever som 
inte klarade av att vara med varandra och skolan löste det genom att dela in klassen i två 
grupper. Lärarna förklarade att eleverna inte hade någon respekt varken för varandra 
eller lärarna vilket gjorde att de fick “värsta-klassen-stämpeln” på sig. De sågs som 
helhet fortfarande som en klass men under de flesta lektionerna var de uppdelade. Under 
observation märktes det tydligt vilka som hördes och syntes mest. Det här märktes både 
i och utanför klassrummet. Det var dock inget ovanligt och är återkommande under alla 
observationer: ”	  I klassrummet var det inget direkt som var förändrat och i korridoren 
var det inget som utmärkte sig jämfört med tidigare. Det var full fart på de som brukar 
springa och de som inte ville gå ut tog lång tid på sig (fältanteckning 2016-03-10).  
 
 
Gruppdynamiken i klassen var väldigt speciell i sig och det är två personer som kämpar 
om ledarrollen medan resten av klassen både tar ställning och ibland ignorerar vilket 
skapar otrygghet hos de potentiella ledarna. Som tidigare nämnt klassas den här klassen 
som en ”problemklass” och kampen om ledarrollen ligger till grund för det till stor del. 
Klassen har blivit delad i två grupper för att göra den mindre och för att få ett mer 
fungerande klassrumsklimat. Med den här delningen blev flickornas minoritet mer 
påtaglig. I den ena gruppen är det sex flickor och åtta pojkar och i den andra gruppen är 
det enbart tre flickor och elva pojkar. Det här gör att flickorna inte har lika stor talan 
som pojkarna som redan tar väldigt mycket plats.  
 
Det som kan anses som positivt i klassen och var något av det som jag fokuserade på 
var hur otroligt bra sammanhållningen var mellan flickorna. Det här observerades under 
höstterminen och det som kunde ses var att även om de fanns små grupper så var det 
inget hinder om man ville umgås med någon man inte brukade umgås med. En av 
klassens populäraste flicka hade inga problem att umgås med den som kanske inte sågs 
som lika populär. Det här var det jag kunde se som åskådare, men hur var det egentligen 
om jag tittade närmre? Något som ständigt förändrades var flickornas relation till 
varandra och efter flera observationer kunde jag se att klyftorna mellan grupperna blev 
större och större. Det var stor skillnad på grupperna under VFU:n på höstterminen 
jämfört med VFU:n på vårterminen. ”Tjejgruppen i årkurs fyra är bättre än vad jag 
trodde den skulle vara.” (Fältanteckning från höstterminen -15). ”Det jag kan se är 
alltså att grupperingarna har blivit tydligare och man korsar inte gränserna på samma 
sätt längre”. (Fältanteckning från vårterminen -16). Det är ungefär elva veckor emellan 
observationerna men skillnaden är så pass stor att den syns direkt.	   
 
Efter sista observationen innan arbetet började upplevde jag att det fanns tre grupper 
bland flickorna. En populär där det främst var en flicka som utmärkte sig, en ”mellan” 
grupp och en grupp som inte ses som lika populär. Det här är inget som man märker 
direkt man kommer in i klassen utan anmärker sig mer och mer ju längre tiden går och 
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ju mer man känner gruppen. Jag märkte att det skiljde sig från de olika 
observationstillfällena och att gruppernas delning blev större och större. Det kan  se 
väldigt bra ut utåt men efter observation märkte jag att relationerna mellan flickorna inte 
är så optimal som de kanske önskas vara.   
 
2.1 Vad eleverna själva säger 
Under en lektion med halva klassen gjorde jag en anonym handuppräckning på frågor 
som rör hur klassen känner att de trivs och fick övervägande svar om att alla trivs men 
att de någon gång känner sig utanför. Det var fler som kände sig utanför någon gång än 
som trivdes men det var lika många som tyckte att relationerna i klassen även var bra. 
Det som alla svarade likadant på var att de upplever bråk i klassen ibland och de var 
även till större delen överens om att relationerna i klassen kan bli bättre.  
 
Under ett annat tillfälle där samtal ägde rum med några av flickorna från klassen 
diskuterade vi hur de trivs i klassen och övervägande svar var sådär. De förklarade att 
när de trivdes var det främst lugn och ro. En del menade även att klassen måste arbeta 
på att komma överens och sluta tjafsa -Det är så drygt när vi typ ska på lunch och så 
börjar någon tjafsa så alla andra måste stå och vänta på att den personen ska sluta och 
skärpa sig. Klassen ansåg med att de behövde öva sig på att hålla sig lugna. När frågan 
om när det kan vara jobbigt i klassen dök upp svarade de flesta att det var när det var 
stressigt hemma, när det är stökigt i klassrummet eller precis innan maten när man 
kunde känna sig lite låg och någon drog ut på tiden. -När man är som hungrigast och så 
drar någon ut på tiden, då blir man själv sur och arg. Diskussionen fortsatte med frågan 
om vad respekt är och svaren var att det handlar om att lyssna på varandra, lyda, att alla 
får vara med och att man ska vara snäll. Det här belyser att de som deltog i samtalet har 
en god insikt på vad respekt betyder men att de kan utveckla förståelsen ytterligare. Den 
avslutande frågan som ställdes var hur man är en bra klasskamrat och där svarade alla 
och alla hade likvärdiga uppfattningar om hur en bra klasskamrat är. Då kom även 
respekt upp och de menade att en bra klasskamrat respekterar andra, lyssnar, är snäll, 
låter alla vara med och kommer överens. - De flesta vet nog hur man egentligen ska bete 
sig, de gör det bara inte ändå. 
Nulägesanalysen visade att eleverna hade en tydlig uppfattning om att relationerna i 
klassen inte var optimala och de tror själva att den kan bli bättre. De hade även en bra 
bild av vad som kan behövas göras för att de ska bli bättre och de vet vad det innebär att 
vara en bra klasskamrat. 
 
2.2 Syfte 
Avsikten med utvecklingsarbetet är tvådelat. Det första syftet är att stärka flickornas 
relationer till varandra inom klassen1. Det andra syftet med utvecklingsarbetet är att 
sammanfatta arbetet med flickorna i en lärarhandledning (se bilaga L) som kan spridas 
till andra lärare och pedagoger i andra pedagogiska praktiker. 

                                                
1 Varför flickorna är den valda gruppen presenteras i sammanfattningen av  
litteraturgenomgången.  
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3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I det här kapitlet redovisas tidigare forskning med inriktning på relationsarbete. Då det 
är ett arbete som genomsyrar hela skolans verksamhet kommer litteratur som både 
behandlar skola och fritidshem att presenteras. Kapitlet kommer att bearbeta skolans 
och fritidshemmets uppdrag gentemot elever. Det kommer även att innehålla tidigare 
forskning om problematik som rör flickor då det här arbetet handlar om att fokusera på 
just flickor och deras relationer.  
 

3.1 Skolans sociala liv 

Skolan har skyldigheter som måste fullföljas gentemot eleverna och deras tid i den 
pedagogiska verksamheten. En del av uppdraget handlar om att arbeta med relationer 
och sociala sammanhang.  
 
Att arbeta med relationer är något som är ett ständigt arbete. Det här pågår i skolans 
verksamhet under daglig basis och sker på ett flertal olika tillvägagångssätt. Bliding 
(2004) inleder sin avhandling genom att förklara på följande vis:  
 

“Vardagstillvaron i skolan är komplex. Här möts barn och vuxna i 
sociala sammanhang och förväntas kunna samspela och hantera 
relationer med varandra över lång tid. Här uppstår vänskap, konflikter, 
ovänskap, fientlighet och kärlek, här finns människor man tycker om 
och inte tycker om och människor som är lika och olika. Denna tillvaro 
utmanar och kräver självklart mycket arbete och engagemang av alla 
medverkande, både vuxna och barn.”  

(Bliding 2004:17) 
 

Åkerström (2014) stärker det här och skriver i sin avhandling att skolan är en av de mest 
centrala platserna i ett barns liv. Det finns inget annat område som har så bred och 
intensiv kontakt med elever som skolans verksamhet har. Som författaren även skriver 
så har barnen i västvärlden inte heller så mycket eget val då det är obligatorisk skolplikt.  
 
Läraren kommunicerar dagligen med elever i olika situationer och det är viktigt att 
tänka på att det finns olika sätt att kommunicera. Kommunikation kan ske genom att 
läraren pratar med andra. Det kan även handla om icke-pratande och även det är ett sätt 
att skapa och upprätthålla en relation menar Månsson (2006) som observerat det här. 
Kommunikationen börjar dock alltmer försvinna menar Aspelin och Persson (2011). De 
skriver att den pågående individualiseringen som sker i svensk skola gör att elever mer 
och mer arbetar själva och läraren ägnar mer tid åt administration, information och 
instruktion än åt att berätta och tala. Författarna kritiserar individualiseringen och det 
sätt som lärarna arbetar på och menar att det inte finns något stöd i forskningen för det 
här. Det som dock är ett generellt resultat från forskningen är hur viktigt det är med 
lärares kompetens i sin undervisning. Engagerade, aktiva och elevfokuserade lärare får 
elever att göra bättre ifrån sig i skolarbetet (Aspelin och Persson 2011:48). Dahl (2014) 
skriver att relationen mellan elev och lärare är en viktig faktor och det innebär att man 
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som lärare måste ha vissa specifika kunskaper om varje enskild elev. Aspelin (2015) 
beskriver det här som att man snarare samexistera med eleverna. Man arbetar inte med 
relationer till eller mellan dem utan man möter eleven på ett djupare plan. En lärare som 
har den här kompetensen menar Aspelin är en sådan lärare som kan se saker och ting ur 
elevens perspektiv och som gör att eleven i sin tur blir bekräftad. 
 
Lundgren (2006) skriver att lärare ses som duktiga, ambitiösa, är hjälpsamma och ställer 
upp för varandra samt försöker lösa problem tillsammans. Det här menar hon bygger på 
idén om hur lärare ska vara. I en av Lundgrens intervjuer diskuteras det att lärarna själva 
håller med om att normen stämmer. Det tycks även som att alla lärare tycker lika i 
grunden. Att lärarna har samma synsätt och värderingar när det kommer till eleverna 
sägs vara ett gemensamt förhållningssätt som får sitt pedagogiska uttryck i mötet med 
eleverna. Relationsarbetet menar lärarna behöver inte begränsas heller till enbart sina 
“egna” elever utan inkluderar även andra och det i sig genererar kunskap och visar på 
ansvarstagande.  
 
Elever och lärare spenderar åtskilliga timmar i skolan och dess vardag. Elvstrand (2009) 
framhäver att en aspekt av att vara elev i skolan är att man spenderar hela dagarna 
tillsammans med andra människor. Interaktionen kan ske på varierande sätt och i många 
av situationerna kan man som elev inte välja hur eller med vem de här interaktionerna 
ska äga rum. Elvstrand skriver att det här är en stor del av skolans sociala tillvaro och en 
viktig aspekt av att leva i demokrati. Det är en del av lärarens uppdrag att se till att 
relationerna äger rum på ett positivt sätt och Hansson (2012) har i sin undersökning sett 
att det är viktigt att relationen mellan lärare och elev ska vara respektfull. Eleverna ska 
då ha tillit till läraren och att denne ska erbjuda organiserad och värdefull undervisning. 
Samtidigt ska läraren ha förmågan att medföra en trygghet som eleverna kan behöva för 
att vistas i skolan. Som Dahl (2014) skriver är relationen mellan elev och lärare väldigt 
viktig och det gäller som lärare att känna eleverna och ha kunskaper om dem. Det är 
som tidigare nämnt inte bara skolan som institution som är viktig utan även alla de 
samspel som sker i verksamheten. Elvstrand (2009) skriver att skolan även är en viktig 
plats för sådant som inte har med undervisning att göra. Samspel sker ständigt både 
under organiserad tid så som lektioner men även under elevernas fria tid, exempelvis 
rasten. Skolan är en plats där man träffar kompisar och skaffar sig vänskapsband men 
det är en även en plats där exkludering förekommer. Det är här skolans relationsarbetet 
ska finnas till hands så att exkluderingen minimeras.  
 

3.2 Relationsarbete på fritidshemmet  
Skolan ska arbeta med relationer. Skolan har även ett ämnesorienterat uppdrag. Aspelin 
och Persson (2011) delar in skolan i kunskapseffektiv och socialt orienterad. En 
kunskapseffektiv skola syftar på att eleverna ska uppnå kunskapsmålen med hjälp av 
effektiv undervisning. Aspelin och Persson skriver att skolan samtidigt har en lång 
tradition av att vara socialt orienterad. Det är kan kopplas samman med tidigare stycke 
om Skolans uppdrag men kan även ses som ett problem menar Aspelin och Persson. De 
menar att om skolan ta på sig ytterligare ett socialt uppdrag kan ansvaret från 
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föräldrarna att minska. Skolans socialt orienterade uppdrag befinner sig nära 
fritidshemmets ideal. Dahl (2014) skriver att det idag finns en risk att fritidshemmet 
befinner sig mellan den socialt orienterade skolan och den kunskapseffektiva. Det här 
medför att fritidshemmet riskerar att förlora stora delar av det egentliga uppdraget som 
handlar om social utveckling och lärande med en helhetssyn för eleven.  
 
Fritidshemmet är den plats i skolans verksamhet där det är lättare att arbeta med normer 
och värden. Det här framhävs i Thornbergs (2006) avhandling. Författaren skriver att 
skolan är mer fast i sin terminsplanering och läroplan vilket leder till att det inte finns 
tillräckligt med utrymme för värdegrundsarbetet. I fritidshemsverksamheten arbetar 
man mycket mer socialt och en orsak är att fritidspedagoger och förskolelärare har en 
annan syn på det arbetet än vad lärarna har. Fritidshemmet har ett annat uppdrag än 
skolan och det här har ändrats genom åren. I slutet av 1990-talet integrerades 
fritidshemmet med skolan. Det här resulterade i att det ställdes nya krav på samverkan 
kring eleverna (Häggqvist, 2004). Samtidigt har forskning redan från 1980-talet visat på 
att fritidshemmets uppdrag till stora delar består av arbete med barns olika relationer 
(Dahl, 2014). De här förändringarna beror på att samhället utvecklas vilket skapar nya 
arbeten och nya situationer. Det genererade i att den nya läroplanen kom 2011. Det som 
tillkom på senare tid var att fritidspedagogerna nu även ska bedöma eleverna i en större 
utsträckning. I Anderssons (2013) undersökning menar åtta av tio fritidspedagoger att 
de ofta eller mycket ofta bedömer barnens sociala kompetensutveckling och nästan lika 
många bedömer barnens delaktighet och relationsskapande. Det här kopplas till 
fritidshemmets förändring och hur det huvudsakliga uppdraget fortfarande står i fokus.  
 
Det gemensamma och centrala målet för fritidspedagoger och lärare omfattar till en del 
en tyst kunskap som handlar om att förhålla sig till värdegrundsfrågor vilket kan bygga 
på bland annat relationer och social förmåga (Andersson, 2013). Just 
fritidspedagogernas flexibla arbetssätt att arbeta med andra tar Hjalmarsson (2010) upp i 
sin studie och poängterar även att fritidspedagoger känner sig trygga  och värderar sitt 
yrkeskunnande. Det här gäller främst när det kommer till planering efter förutsedda 
händelser och att skapa ett positivt klimat. Det framkommer dock även att 
fritidspedagogerna känner sig trygga i sitt uppdrag att öka barnens självförtroende och 
skapa trygghet, aspekter som inkluderas i att arbeta med den sociala kompetensen.  
 
En del som har med relationskapandet att göra är konflikthanteringen. Thornberg (2013) 
beskriver att barnen får en chans att utveckla sina relationer och få en ökad förståelse av 
varandra när en konflikt uppstår. Han menar att en god förmåga att hantera konflikter 
oftast hör ihop med förmågan att kunna bilda och bevara vänskap. En annan viktigt 
aspekt som är betydelsefull för att skapa relationer är leken. Leken hjälper till att främja 
bland annat utvecklingen av samspel och socialitet (Welén, 2009). Det här stöds bland 
annat av en studie av Andersson och Karlqvist (2010) där pedagogerna menar att barnen 
får möjlighet att utveckla sina relationer mellan varandra genom leken. Barnen berättar 
även själva att de lär sig att umgås med kompisar och att leka tillsammans. Heurlin 
Norinder (2005) förklarar att det är just i leken som barnen får en chans att bearbeta, 
skaffa sig erfarenheter om verkligheten och öva sig i att se omvärlden ur andras 
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perspektiv. Leken är en av fritidshemmets centrala delar men det finns en diskussion om 
hur vida den ska gå till då en del pedagoger menar att det handlar om barnens frihet 
(Dahl, 2014). Pedagogerna i Dahls studie menar att barnen ska ha rätt att både delta och 
att avstå av de aktiviteter som erbjuds. Då de flesta aktiviteterna inte är obligatoriska ses 
de snarare som ett erbjudande än tvång. Det framkommer även att pedagogernas syfte 
med aktiviteterna är att skapa relationer och att de ofta själva deltar vilket syftar till att 
samla barnen och inspirerar dem till ett delat engagemang. “Stödja genom deltagande 
är en del av fritidspedagogernas handlingsrepertoar i arbetet med barns relationer. 
Syftet är att föra samman barn och tillsammans skapa ett engagemang..” (Dahl, 
2014:82). Pedagogerna är själva deltagare men arbetar samtidigt med att tillrättavisa, 
uppmuntra och diskuterar hur man bör vara mot varandra för att skapa en god stämning. 
Det här grundar sig att fritidspedagogerna i studien handla utifrån en idé om att 
deltagarna i en aktivitet ska visa varandra hänsyn och respekt genom 
fritidspedagogernas stöd. 
 
3.3 Relationer från elevens perspektiv 
I Lofors-Nybloms (2009) avhandling handlar det om hur barnen ser på vikten av 
relationer. För barnen är relationer centralt i deras liv och de lägger stor vikt vid sina 
kamratrelationer. Lofors-Nyblom har samtalat med nioåringar om hur det är att vara 
elev och vad som menas med att misslyckas som elev. I samtalen kopplar barnen det 
främst till det som har med kamraterna att göra och inte till själva skolarbetet. När 
barnen berättar vad de anser är en lyckad elev så hänger det ihop med att klara av och 
hantera situationer på egen hand och att klara av att lösa och reda ut problem och 
konflitkter. De förklarar även att den som gör rätt och bra saker (läs: lyckad elev) är den 
som bygger upp kamratrelationer medans den som inte klarar av det riskerar att 
betraktas som avvikande. Det beskriver barnen är något av de värsta som kan hända. 
Det handlar om att barnen ska veta vad som är normalt och lämpligt beteende och den 
som inte har kunskap om det här får därför svårigheter att samspela med andra.  
 

Det är i samspelet med andra som barnen kan visa sin självständighet. 
Beroendet verkar inte kopplas till ofrihet eller tvång av eleverna, utan 
verkar handla om vikten av att ha ett gott förhållande till andra elever. 
En viktig aspekt av att klara sig själv verkar vara förmågan att ha ett 
förhållningssätt som möjliggör goda och hållbara relationer med andra.  

(Lofors-Nyblom 2009:120) 
 
Att arbeta relationsfrämjande bygger inte bara upp gruppen utan även individen i sig 
vilket är ett av målen i läroplanen (Skolverket, 2011). Med det menas att individen blir 
mer självständig om den samspelar med andra. Dahl (2011) har undersökt hur barn 
skapar olika praktikgemenskaper och allianser. Med praktikgemenskap menas att 
barnen delar ett engagemang och organiserar gemensamma aktiviteter runt det. Som 
utomstående kan det finnas olika svårigheter med att få tillträde till en 
praktikgemenskap och allianserna är olika beroende på vad det handlar om. Det här gör 
att exkludering kan uppstå samt att deltagarna i praktikgemenskapen underkastar sig en 
hierarki inom gruppen menar Dahl. Det här kan kopplas och motsättas till tidigare 
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forskning av t.ex. Lofors-Nyblom (2009) som menar att barnens självständighet växer i 
samspel med gruppen.  
 
3.4 Flickors svårigheter i skolan 
Det finns ungefär två miljoner barn i Sverige och bland de här barnen ser 
förutsättningarna väldigt olika ut för att få en bra start i livet. Det är många olika 
faktorer som spelar in och de barn som inte har tillgång till sina rättigheter riskerar att 
hamna i socialt utanförskap (UNICEF, 2016). Björnsson (2005) skriver om att det i 
skolan finns ett mönster som visar på att flickor stöter på större problem än pojkar. Det 
handlar enligt Björnsson om problem som gäller möjligheter till arbete men handlar 
även om problem som rör flickors psykiska hälsa. Nielsen (2010) menar att det är den 
sociala positionen och det sociala sammanhanget som påverkar flickors möjligheter. 
Med det menar författaren att det är deras erfarenheter och möjligheter i skolvärlden 
som får en specifik innebörd för hur deras framtida möjligheter blir. Nielsen har även 
utfört ett avhandlingsprojekt där hon genomförde en intervju med en ung flicka. Flickan 
berättar om hur skolan medverkade till att hon valde en väg utanför samhällets normer 
och utanför sin familj vilket i sin tur även ledde till att hon lämnar hemmet och skolan. 
Nielsen skriver att den intervjuade flickan och även andra flickor påverkas av de 
föreställningar som finns om flickor. Cederberg (2004) skriver att flickor ses som 
vinnare i 2000-talets utbildningssystem och även nationella proven visar på att flickorna 
klarar sig bättre än pojkarna (Skolverket, 2014). Flickorna lyckas bättre i alla ämnen 
och de ämnen som det är minst skillnad i är geografi och engelska. Även i matematiken 
som förr dominerades av pojkarna har flickorna börjat presterar bättre i även om det 
fortfarande är jämt. Det här skriver Nielsen (2010) gjorde att det skapades diskussioner 
om pojkarnas underprestation vilket i sig ledde till att fokus riktades till pojkarnas 
behov i skolan. 
 
Unga flickor uppger att de i större utsträckning känner mer stress i olika situationer än 
vad pojkar gör och skolan är den plats som är mest stressframkallande (SOU, 2006). 
Även medias framställning om flickan som bräcklig, oförmögen och skör påverkar hur 
vi idag ser på de unga flickorna (Nielsen, 2010). Jan Björklund (2008) utrycker sig i ett 
pressmeddelande från utbildningsdepartementen att språkbruket i klassrummen idag är 
det mest kränkande i hela världen. Han menar att svensk skola brister i jämställdhet och 
samtidigt som pojkarnas anti-plugg kultur måste brytas, måste även flickor som må 
dåligt få de stöd som de behöver. Det här menar Nielsen (2010) kan ses som ett problem 
då flickor lätt hamnar i facken att antingen ses som vinnare eller flickor i kris. Det här 
menar Nielsen även gör att det skapas en endimensionell bild av flickor och att 
variationen därför osynliggörs. 
 
3.5 Sammanfattning 
I det här utvecklingsarbetet har jag valt att rikta in mig på flickors relationer. Det har sin 
grund i att flickor idag till stor del hamnar vid sidan om pojkarna samtidigt som det är 
till stor del de som stöter på fler problem rörande psykisk ohälsa jämfört med pojkarna. 
Relationsarbetet ses som en viktig grund i skolan då vi ständigt möter andra individer 
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och skapar ständigt nya kontakter och relationer. För att sammankoppla relationsarbetet 
ytterligare med skolans uppdrag kan man enkelt räkna ut hur många relationer varje 
enskild elev möter. Ett exempel kan vara i en klass med 26 elever. Räknar man ut hur 
många relationer en elev skapar enbart i klassen så är det 325 relationer2. Det här kan 
göra det svårt för en lärare att verkligen se varje elev och dess behov. För att lyckas med 
det kan ett relationsarbete vara ett hjälpmedel.  
 
Skolans och fritidshemmets uppdrag skiljer sig till en del från varandra. De börjar 
samtidigt som Aspelin och Persson (2011) mer och mer att flyta ihop. Skolan ska arbeta 
mer med relationer och fritidshemmet ska fokusera på att finnas som stöd i 
ämneskunskap. Fritidshemmets uppdrag grundar sig dock mer på den sociala 
utvecklingen och fokus ligger på relationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Hansson, Urban; föreläsare Skolkompaniet. Karlskrona 2016-04-25. 
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4 Metod 
Det här kapitlet kommer att redovisa vilka metoder och tillvägagångssätt som används i 
arbetet. Kapitlet inleds med ett teoretiskt avsnitt där socialkonstruktivismen förklaras 
och kopplas samman med aktionsforskning. Det följs upp av vilka metoder som har 
använts för att genomföra arbetet. 
 
4.1 Teori 
Mitt projekt har inspirerats av socialkonstruktivismens perspektiv. 
Socialkonstruktivismen är enligt Allwood och Erikson (2010) en teori som bygger på 
socialt konstruerade fenomen genom kommunikativ interaktion mellan människor. De 
fenomen som människor uppfattar och ser som självklara kan i själva verket vara en 
social konstruktion i det samhälle som de lever i. I vår allmänna förståelse av 
verkligheten är vi alltså oftast helt omedvetna om hur vår förståelse har konstruerats 
socialt. Kön är ett exempel som forskarna lyfter fram och kopplar till 
socialkontruktivismen och just kön är något som förknippas och följs upp med 
diskussion om normalitet. När det gäller att skapa vår bild av vad som anses vara 
normalt och onormalt lyfter man gärna fram de sociala konstruktionerna och anser att de 
har en viktig funktion. Man talar då exempelvis om hur de sociala konstruktionerna får 
människor i samhället att se på heterosexualitet som normalt medan homosexualitet 
anses onormalt. Diskussionen om normalitet är något som många 
socialkonstruktionister vill ska försvinna. De menar inte att det här inte finns utan ska 
ifrågasättas. Istället ska det lyftas fram just konstruktionernas koppling till vår 
föreställningsvärld, vår syn på verkligheten, våra åsikter samt vad de finns för följder av 
de beteenden vi har. 
 
Allwood och Erikson (2010) framhäver att användning av socialkonstruvistisk 
perspektiv i samband med aktionsforskning kan utveckla givande och intressanta 
sociala konstruktioner. Enligt det här perspektivet kan elevernas normvetande 
diskuteras, vad kan ses som bra respektive dåligt, vad kan ses som rätt eller fel och hur 
och vem bestämmer att det är så det är?    
    
Genom att använda sig av socialkonstruvistisk syn i mitt projekt får deltagarna tänka, 
testa och diskutera sig fram till nya kunskaper. De kan få en syn på hur andra människor 
tänker och att rätt och fel kan ifrågasättas. Ett samspel mellan deltagarna och även lärare 
ger dem en möjlighet till djupare förståelse och kunskaper. Även om det är 
samtalsledaren som bestämmer tema, frågor och vilket fokus samtalen ska ha är det 
deltagarna som bestämmer i vilken riktning det går.  
 
Det socialkonstruvistiska perspektivet kan kopplas samman med aktionsforskning. Det 
genom att båda syftar till ett deltagande och en gemenskap. Aktionsforskning riktar sig 
även till förändring som är ett av målen med relationsarbetet. Som tidigare förklarat ska 
de deltagande flickorna tänka, testa och diskutera för att sedan få nya kunskaper. Det 
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här kan även ses som en del aktionsforskningen och den modell som kommer att 
presenteras i kommande stycke.   
4.2 Aktionsforskning 
Om man idag ska beskriva och förklara begreppet aktionsforskning så måste man 
förstår att det kan betyda väldigt olika saker för olika personer i skilda kontexter. I 
Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning och benämning inom 
pedagogisk forskning (Lorentz, 2004) förklaras aktionsforskning som något som 
förekommer flitigt i skolan och i utbildningsområden. Författaren skriver att 
aktionsforskning inom arbetslivet som är inriktat mot förändringsprocesser och 
kompetensutveckling inte är något nytt utan har funnits sedan 1970-talet. I början av 
1990-talet förändrades  det och blev då mer aktuellt inom den pedagogiska forskningen. 
En anledning till det här förklaras genom att skolans utvecklades och blev mer fri.  
 
4.2.1 Vad aktionsforskning är 
Denscombe (2009) skriver att aktionsforskning förknippas vanligtvis med praktiska och 
småskaliga forskningsprojekt. Även Denscombe hänvisar till att aktionsforskningen till 
en början var speciellt inriktad på förändringsfrågor vilket även har fortsatt vara ett 
grunddrag i föreställningen om vad aktionsforskning är. Tanken med aktionsforskning 
är inte att den enbart ska användas för att ge en bättre förståelse utan att faktiskt ta sig 
an och förändra saker. Det här menar författaren pekar mot ett tredje kännetecken i 
aktionsforskningen och handlar om dess engagemang och där tillämpningen av 
resultatet och utvärderingen blir en del av en cyklisk forskningsprocess. Det här kan 
kopplas samman med att det finns strävan att involvera de som är berörda av 
forskningen och se de som medarbetare snarare än föremål för resultat. De här fyra 
dragen ger tillsammans en förklaring till vad som definierar aktionsforskning:  
 

• Praktisk inriktning. Dess syfte är att gripa an “verkliga” problem och 
frågor, huvudsakligen på arbetsplatser och i organisationsmässiga 
miljöer. 

• Förändring. Förändringen anses som en integrerad del av forskningen, 
både som ett sätt att ta itu med praktiska problem och som ett medel att 
få större kännedom om fenomen och företeelser.  

• Cyklisk process. Forskningen inrymmer en återkopplingsmekanism, där 
de inledande resultaten ger möjlighet till förändringar som sedan 
implementeras och evalueras som utgångspunkt för fortsatta 
undersökningar. 

• Deltagande. De centrala personerna i forskningsprocessen är deltagarna. 
Deras deltagande är aktivt, inte passivt.  

(Denscombe, 2009:170) 
 
Författaren menar även att aktionsforskning mer är en strategi för samhällsforskning än 
en speciell metod. Det har att göra med forskningens syfte och utformade, men de 
begränsar inte forskaren de medel som kan tänkas användas.  
 
För att förstå aktionsforskning är det viktigt att man som både Lorentz (2004) och 
Denscombe (2009) diskuterar förändring. Rönnerman (2012) stärker det här ytterligare 
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och skriver om hur man själv som forskare ställer sig i praktiken, söker kunskap på ett 
djupare plan och verkar för en forskning som leder till förändring. “Aktionsforskning 
innebär därmed en relation mellan tänkandet om praktiken och handlandet i praktiken” 
(Rönnerman 2012:21). För att förstå aktionsforskningens arbetsgång och hur processen 
går till kan Rönnermans modell ge en tydligare förklaring:  
 

 
Figur 1 Aktionsforskningsprocessen (Rönnerman, 2012:102) 
 
Att identifiera ett område som behöver utvecklas i praktiken innebär att medvetenheten 
har ökat inom ett område. Det här medför att man börjar diskutera området och även 
samla information om hur det ser ut. Det leder i sin tur till att det sker en utvecklad 
förståelse i praktiken som skapar fler diskussioner där man ta del av varandras 
perspektiv och pröva de erfarenheter man har. Man tar sig sedan vidare genom att 
koppla till forskning, sprider information samt använder sig av mål- och styrdokument. 
De här stegen leder till att nya frågor uppstår vilket gör att det blir en cyklisk process.  
 
För att genomföra mitt utvecklingsarbete har jag använt mig av 
aktionsforskningsprocessen genom att först identifiera ett problemområde. Det här har 
gjorts med hjälp av både samtal och observation för att sedan samla in information om 
verksamheten och andras perspektiv på problemet (utveckla förståelse för den egna 
praktiken). Jag har sedan gått vidare genom att samla in tidigare forskning, läst liknande 
arbete och letat igenom olika metodmaterial som kan finnas till grund. När jag sedan 
tillsammans med flickorna har utfört arbetet har det lett till att fler diskussioner och en 
större förståelse har utvecklats. Det är genom det här som arbetet har utvecklats och för 
varje steg blivit tydligare och bättre. Min tolkning av Rönnemans (2012) 
aktionsforskningsprocess:  

Iden&fiera	  områden	  
för	  utveckling	  i	  den	  
egna	  prak&ken	  

Vad	  gör	  vi?	  
Hur	  kan	  vi	  förbä=ra?	   Utveckla	  förståelse	  för	  

den	  egna	  prak&ken	  
Verktyg	  för	  insamling	  av	  

informa&on	  
Analys	  av	  informa&on	  

Medverka	  i	  
lärandegemenskaper	  

Utmana	  varandras	  
tänkande	  

Ta	  del	  av	  varandras	  
perspek&v	  

Pröva	  erfarenheter	  
koppla	  &ll	  forskning	  

Utveckla	  förståelse	  för	  de	  
sammanhang	  prak&ken	  ingår	  i	  	  

Ak&vt	  ta	  del	  av:	  
Nya	  styrdokument	  

Kompetensutveckling	  
Aktuell	  forskning	  

Nya	  frågor	  
genereras	  &ll	  
prak&ken	  
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Figur 2 Aktionsforskningsprocessen för relationsarbetet med flickorna som utgår från 
Rönnemans aktionsforskningsprocess (se figur 1). 
 
Rönnerman (2012) menar att aktionsforskning är ett arbete med förändring i sikte och 
det här ska sedan analyseras och ifrågasättas, vilket är det som leder forskningen och 
processen (se tidigare figur 1). Förändringen i arbetet handlar om att deltagarna (i det 
här fallet flickorna) genom styrda samtal och diskussioner får kunskap om människors 
olika syn att känna, tänka eller vara på. Samtidigt lära sig även deltagarna om sina och 
andras människors värderingar vilket leder till att de lär sig nya sociala konstruktioner. 
 
Aktionsforskning kan avslutningsvis beskrivas enligt Rönnerman (2012) som ett 
förhållningssätt där förståelse och handling framhävs i en cyklisk process som aldrig tar 
slut. Istället dyker nya frågor upp som i sin tur ger ett nytt behov av en djupare 
förståelse för nya aktioner. Aktionsforskning har två mål: Det första är att lösa ett 
problem för praktiker och det andra är att skapa ny kunskap (Brinkkjær och Høyen, 
2013). Aktionsforskning har som avsikt att ha deltagare snarare än ”föremål” att forska 
på och deltagarna ska uppleva en gemenskap och få en ökad handlingskompetens i sin 
organisation. Det har därav även en generell fokus på demokratisering att göra. Det här 
genomförs i utvecklingsarbetet då flickorna är de som styr en stor del av arbetet. Även 
om jag som samtalsledare styr vart diskussionerna till stor del ska ha handla om så är 
det deras synsätt, humör, kunskaper och erfarenheter som bestämmer vad innehållet i 
diskussionerna blir. Flickorna har alltså till en viss del varit med och bestämt innehållet 
i träffarna genom att det är dem som för diskussionerna. Kane (2015) kategoriserar det 
här som andra gradens aktionsforskning. Med det menas att jag tillsammans med 
flickorna har arbetat för en förändring. Även om jag har planerat och bestämt vilka tema 
vi ska arbeta med och vilka övningar vi ska göra så har flickorna kommit med förslag 
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och synpunkter. Det skedde även ett sorts samarbete med flickornas lärare även om de 
inte var med i själva träffarna. Det samarbetet utgick till att hitta plats och tid för att jag 
skulle kunna utföra mitt arbete. Hade inte lärarna velat samarbeta hade arbetet inte gått 
att utföra.  
 
4.3 Metoder för genomförande 
 
För att lyckas genomföra arbetet fördes det ständigt samtal med de berörda lärarna. 
Precis som aktionsforskningen beskriver medverkade jag i lärandegemenskaper där vi 
tillsammans diskuterade ett fungerande upplägg. Ett oanvänt uppehållsrum fick bli 
platsen där träffarna skulle ske. Det var ett färgglatt rum som tidigare använts av 
sexorna som uppehållsrum. Efter flera incidenter ansåg dock lärarna att det inte 
fungerade och sexorna fick därefter inte längre använda rummet. Det passade därför 
väldigt bra att använda rummet till träffarna. Det fanns gott om plats och borde bord, 
stolar och soffa som vi kunde använda.   
 
Inför varje träff planerades det även in en fikapaus. Fikan under träffarna sågs som ett 
tillfälle att skapa trygghet i gruppen, ett lättare klimat samt för att passa på att fortsätta 
diskutera det flickorna själva vill prata om. Fikat bestod främst av frukt och några kakor 
men byttes ut mot lite finare kladdkaka på sista träffen som ett avslut. Fikan ägde rum 
som en paus mitt i träffen och flickorna varierade att diskutera om det som träffen 
handlat om eller om andra saker som hänt i skolan.  
 
Under träffarna fördes korta anteckningar. De mesta antecknades ner mer noggrant efter 
träffarna om tid fanns. Även en processdagbok är skriven med korta sammanfattningar 
om vad som hänt under veckorna. Processdagboken består främst över hur jag har 
arbetat men även anteckningar över olika observationer. Flickorna observerades både 
innan, under och efter träffarna. Det skedde dock inte så stora förändringar så 
anteckning sågs inte som nödvändigt om inte något specifikt inträffade.  
 
Samtalen med lärarna inträffade främst innan projektet startade för att som tidigare 
nämnt skapa ett fungerande upplägg. Det skedde även en del samtal efter varje träff. Då 
blev inga namn nämnda men det uppstod samtal om vad flickorna hade diskuterat kring.  
 
Upplägget för arbetet har varit att flickorna har fått komma med åsikter och förslag på 
vad innehållet ska vara. Jag har sedan tagit in det i beräkning när träffarna har utformats 
men det är jag som bestämt vad och hur vi ska genomföra det. Aktionsforskning handlar 
om som Denscombe (2009) skriver att involvera de berörda i forskningen och skapa en 
gemenskap. Projektet handlar om att utefter en planering låta flickorna bestämma hur 
innehållet och resultatet blir. Det är även viktigt att koppla projektet till 
socialkonstruktivismen då flickorna får chans att göra en förändring. Flickorna får en 
ökad förståelse för hur samhället kan vara konstruerat samt själva lära sig att tänka 
kritiskt när det kommer till normer. Det här gjordes genom olika lekar och övningar 
som avslutades med diskussioner. 
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5 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2007) är det väsentligt att forskning bedrivs då det är ett sätt för 
samhället och individer att utvecklas. Det här gör att det finns ett krav på att forskning 
bedrivs och att den är inriktad på centrala frågor men även att det håller hög kvalitet. 
Det här kallas för forskningskravet. Samtidigt finns det ett krav som ger samhällets 
medlemmar rättighet till skydd mot otillbörlig insyn i t.ex. sina livsförhållanden. 
Individer får heller inte kränkas, utsättas för skada eller förödmjukelse. Det här kravet 
kallas individskyddskravet, och är en självklar punkt för forskningsetiska överväganden.  
 
Det är de här riktlinjerna från vetenskapsrådet inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning som är det arbetet kommer att förlita sig på.  
 
Individskyddskravet kan delas upp och förtydligas genom de fyra huvudkraven: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 
här kraven ska sedan förtydligas ytterligare i ett antal regler och utöver det här finns det 
rekommendationer råd att förhålla sig till.  
 

5.1 Informationskravet 
 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2007:7). 
 
Det är forskarens plikt att deltagarna är informerade om deras uppgift och vilka villkor 
som gäller. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 
när de vill. Information ska ges så tydligt som möjligt så att deltagarna vet vad som ska 
göras och varför. Det är viktigt att förhindra eventuella risker för obehag eller skada och 
informationen ska ges skriftlig eller muntlig innan ett arbete påbörjas. Det finns tre 
olika sammanhang att skilja på när de gäller undersökningarna där det första alternativet 
är relevant då det handlar om att deltagarna studeras från något perspektiv, exempelvis 
intervjuer eller deltar i experiment. I det här fallet gäller förhandsinformation till stora 
delar men det finns vissa undantag. 
 
Den första träffen med flickorna fokuserades på att ge dem all information. 
Informationen bestod främst av vad som skulle ske, hur det skulle gå till väga, vart vi 
skulle vara samt varför vi skulle göra det. Flickorna fick även möjlighet att ställa frågor 
och komma med synpunkter. De fick även möjlighet att kontakta mig om de uppkom 
frågor efter träffen eller om de ville diskutera något.  
 

5.2 Samtyckeskravet 
 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2007:9). 
 
Det gäller att forskaren har deltagarens samtycke till att ingå i forskningen. Om det 
handlar om deltagare under 15 år måste även vårdnadshavares samtycke ges. Då 
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deltagarna deltar aktivt måste alltid samtycke ges men vid de fall där det inte innefattar 
några privata frågor eller där det kan ses som etiskt känsligt kan samtycke hämtas via 
företrädare vilket kan vara exempelvis skolledning, lärare eller arbetsgivare.  
 
Alla nio tillfrågade flickorna ville delta. Då flickorna är under 15 år skickades det ut 
information till vårdnadshavare där de kunde välja om deras barn fick delta eller inte. 
De här delades ut till flickorna på informationsträffen och samlades in innan första 
fokussamtalet. Det var inte problem för någon att tillåta att deras barn deltog och inga 
frågor eller synpunkter togs upp. För att uppfylla både informations- och 
samtyckeskravet fick även vårdnadshavare samma information som flickorna genom de 
hemskickade papperna. Där förklarades vad som skulle göras, när och hur det skulle 
genomföras och även en kort presentation om mig som utförde arbetet. Även uppgifter 
om ansvarig handledare fanns med och vårdnadshavarna fick möjlighet att både 
kontakta handledare och mig som student.  
 

5.3 Konfidentialitetskravet 
 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2007:12). 
 
Vad som kan ses som etiskt känsligt kan alltid diskuteras och varierar från samhälle till 
samhälle och från en tid till en annan. Utgångspunkten bör vara att ingen deltagande 
person eller efterlevande upplever obehag eller kränkning. Alla uppgifter som är 
identifierbara ska lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att det inte kan kopplas till 
deltagarna. Uppgifterna ska även vara omöjliga för utomstående att komma åt. 
Forskaren bör vara medveten om att det inte räcker med att byta deltagarnas namn utan 
det kan behövas mer åtgärder för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda 
deltagande individer.  
 
För att få alla flickorna att känna sig trygga användes inga namn när anteckningar 
gjordes. Varken namnet på skolan eller ort kommer heller att redovisas. När samtal som 
på något sätt kunde avslöja vem som sagt vad ägde rum har de formulerats om för att 
osynliggöra vem som sa det. All insamlad information har förvarats oåtkomligt för 
obehöriga och främst har all dokumentation sammanställts på Google Drive där det 
behövs lösenord för att komma åt informationen.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att inte avslöja de deltagande personerna men 
innebär samtidigt inte tystnadsplikt och det upphäver inte anmälningskravet. Med det 
menas att om samtalen skulle beröra frågor och diskussioner som innefattar en rapport 
till socialstyrelse eller polis måste det göras. Enligt 14 Kap. § 1 socialtjänstlagen (2001) 
SoL, är vissa myndigheter och anställda och yrkesamma skyldiga att anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom eller misstankar om att ett barn far 
illa. Det här är något som jag diskuterade med min handledare på VFU- perioden, där vi 
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kom fram till att om en anmälning måste göras går vi igenom det tillsammans och 
diskuterar hur vi sedan ska gå till väga.  
 
För att stärka flickornas deltagande skrevs ett kontrakt där det bland annat stod om att 
det råder tystnadsplikt på varje träff (undantag för de fall där anmälningsskyldighet ses 
nödvändigt). Kontraktet användes som verktyg för att få alla att känna till reglerna och 
känna sig trygga i gruppen. Målet med kontraktet var att få flickorna att lättare känna att 
de kan öppna upp sig och vara med i diskussionerna. Kontraktet sammanställdes 
tillsammans med hela gruppen och skrevs på i början av första träffen. 
 

5.4 Nyttjandekravet 
 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2007:14). 
 
Insamlade uppgifter får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller annan 
användning som inte har med den forskningen att göra. De enda som kan ha användning 
av den insamlade data är andra forskare som håller sig till de förpliktelser som finns 
gentemot uppgiftslämnarna. Med det här menas att en forskare som samlat in data om 
personers fritidsaktiviteter inte får sälja det till företag som tillverkar produkter för 
fritidsaktiviteter och som då kan använda den data till exempelvis marknadsföring.  
 
Informationen som samlats in används enbart till att färdigställa den här rapporten om 
relationsarbete.  
 
Det här är de fyra huvudkraven man som forskare måste förhålla sig till och kunna 
argumentera sitt arbete gentemot. Sedan finns det även rekommendationer som handlar 
om att ge deltagarna i forskningen en chans att själva läsa igenom undersökningen och 
ta del av det som kan ses som etiskt känsligt. En annan rekommendation handlar om att 
forskaren frågar deltagarna om de är intresserade att få veta var forskningsresultaten 
kommer att finnas och själva få en rapport eller sammanfattning av arbetet.    
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6 Beskrivning av processen 
Utvecklingsarbetet gick till på följande sätt att jag en gång i veckan skapade utrymme 
för fokussamtal för flickor. De iblandande var flickor i en årskurs fyra och projektet 
varade fyra veckor. Med hjälp av samtalsmallar och övningar fick gruppen arbeta och 
diskutera relationer men även andra saker som flickorna såg som relevanta. Innan själva 
samtalen började diskuterade jag som gruppledare tillsammans med gruppen om vad 
som skulle ske, hur vi skulle gå till väga och varför det här kan vara viktigt. Flickorna 
fick även komma med egna synpunkter som jag tog med mig när jag planerade 
träffarna. Det här förarbetet inför träffarna sågs som för-samtal och det skedde även ett 
efter-samtal där vi tillsammans sammanfattade vad vi hade gjort och för att utvärdera 
hela arbetet och träffarna. 
 
Första samtalet gick ut på att känna av gruppen. I nulägesanalysen nämns det om att 
grupperingarna blir alltmer tydliga i den specifika gruppen. När det gäller att öppna upp 
för sådana här samtal är det viktigt att gruppen känner trygghet och att de kan säga vad 
de vill utan att bli dömda. Det är det här vi arbetade med på det första träffen. På för-
samtalet gick vi igenom de olika etiska perspektiven och vi skapade tillsammans ett 
kontrakt som skulle gälla för att få delta. Inför första träffen formulerade jag färdigt 
kontraktet. Vi läste då igenom det igen tillsammans och alla fick vara med och 
godkänna för att sedan skriva på. Målet med kontraktet var att göra det lättare för en del 
att öppna upp sig och vara med i diskussionerna samt att ge flickorna information om 
vilka regler som gällde. 
 
De andra samtalen och träffarna blev mer intensiva och även om diskussionerna 
varierade från träff till träff var alltid utgångspunkten relationer och relationsbyggande. 
Det här styrdes med hjälp av de olika övningarna som kopplades till sitt syfte och mål. 
Temat för de olika träffarna var: vänskap, familj, integritet och slutligen kärlek och var 
redan förutbestämda av mig som samtalsledare. Alla teman utgår från utgångspunkten 
relationer och det hela avslutades med kärlek är för att knyta samman alla teman med 
varandra. Flickorna fick frågan om det var okej att bli inspelade under träffarna och 
även om många sa ja kändes det som många egentligen inte ville. Därför valdes 
inspelning bort. Istället blev det flitigt antecknande av allt som sades. Det innebar en hel 
del renskrivande efter varje träff av mig som samtalsledare för att få med så mycket som 
möjligt.    
 
I nulägesanalysen står det att flikgruppen utåt sätt såg väldigt bra ut och att det inte 
direkt kunde ses några klyftor. Det här är dock bara en fasad som spricker om man tittar 
närmre. Då syns gruppindelningarna relativt tydligt. Med hjälp av fokussamtal 
synliggjordes en möjlighet att förbättra relationerna innan klyftorna blev större än vad 
de redan var. Ett problemområde som fanns i den aktuella klassen var att flickorna var 
en minoritet och som Cwejman (1991) tar upp i sin forskning så är det hur män, i det 
här fallet pojkar, kan utgöra en dominant grupp medans flickorna blir underordnade och 
det kan leda till problem. Det här är en generalisering och gäller inte alla utan är snarare 
en idé som visar hur vi lär oss att det ser ut. I den aktuella klassen blev det här ett 
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relativt stort problem då flickorna redan var en sådan minoritet att det var lätt för 
pojkarna att bli mer dominanta.  
 
En annan viktig aspekt att tänka på är de olika problem eller svårigheter som kan skilja 
pojkar och flickorna åt. Björnsson (2005) har i sin sammanställning klarlagt hur flickor 
har mer problem med relationer medan pojkarna har beteendeproblem. I mitt 
utvecklingsarbete är det relationer som jag koncentrerade mig på och då med fokus på 
flickorna. Då den aktuella gruppen går i årskurs fyra är åldern mellan 10-12 och tanken 
med arbetet var främst att det skulle handla om ämnen som berör lite extra, alltså: 
kompisrelationer, familj, mig själv (integritet) och kärlek. Det här presenterades under 
för-samtalet och var det som flickorna ansåg att de främst ville att träffarna skulle 
handla om. 
 
6.1 Tidsplan 
Den praktiska delen av arbetet ägde huvudsakligen rum under de verksamhetsförlagda 
utbildningsveckorna som utgjorde fem veckor. Den första veckan var emellertid på ett 
lov så för-samtalet fick ske veckan innan och de aktuella samtalen började veckan efter 
lovet och sedan fortlöpte under de fyra veckor som var kvar av VFU, 
verksamhetsbelagd utbildning. Upplägget planerades tillsammans medde två lärarna i 
årskurs fyra och träffarna skedde på torsdags förmiddagarna då det sammanföll med 
aktiviteter som inte störde den ordinära undervisningen. Lärarna utformade då lektionen 
på så vis att pojkarna arbetade med något som de behövde eller något som var lite 
roligare men samtidigt betydelsefullt och relevant. Under en vecka fick träffen ske en 
onsdag då det var utflykt på torsdagen. Det här gjorde att det fick planeras om men gick 
tillslut att genomföra. Det som kunde märkas var en orolighet hos flickorna som först 
trodde att det inte skulle bli någon träff den veckan.  
 
Under perioden som träffarna ägde rum och även vid några tillfällen innan observerades 
gruppen. Det här för att se hur nuläget såg ut, för att bygga upp relationer med klasser 
men även för att se om det blev någon förändring. För att få en grund i hur arbetet har 
lett till någon förändring fick flickorna samt berörda lärare och pedagoger göra en 
utvärdering. Flickornas utvärdering bestod av enkla frågor som handlade om hur de 
själva ansåg att de hade lärt sig något, vad de tyckte var bra, vad som var mindre bra 
o.s.v (se bilaga E). Lärarna och pedagogerna fick tillsammans samtala med mig utifrån 
förberedda frågor (se bilaga F). Samtalen med flickorna genomfördes individuellt 
medan samtalen med lärare och pedagoger skedde tillsammans öppet.  
 
Varje vecka har dokumenterats i en processdagbok där det är mer beskrivet om hur det 
såg ut. Processdagboken består både av de veckor som spenderas på den här rapporten 
samt de veckor som spenderade ute på VFU. Processdagboken används som stöd för 
dokumentation av träffarna.  



  
 

22 

7 Resultat 
I det här kapitlet kommer utvecklingsarbetets resultat att presenteras och knytas an till 
arbetets syfte. Kapitlet kommer att vara uppdelat för varje tema samt en 
sammanfattande del. Då det inte är väsentligt vem personligen som sagt vad kommer 
inga namn att kopplas till citat eller referens. Syftet med arbetet har inte främst handlat 
om vad som har sagts eller diskuterats utan som det beskrivs i syftet ligger fokus främst 
på att stärka relationerna mellan flickorna och med hjälp av det framställa ett 
metodmaterial som kan användas av andra lärare eller pedagoger. Med det sagt är det 
även viktigt att ta med vad som har diskuterats och hur diskussionerna har gått till för 
att se hur relationerna har utvecklats samt för att få en grund för vad man kan och ska 
tänka på om man vill utföra ett liknande arbete. Det kommer även att presenteras några 
resultat från övningar för att få en bild av hur arbetet gått tillväga och hur resultatet kan 
bli. Övningarna finns att hitta i metodmaterialet under bilaga L.  
 
7.1 Första temat – vänskap 
Första träffen vara alla nio flickor med och resultaten kommer därför att räknas på nio 
deltagare. Flickorna fick som första uppgift att berätta hur de mår men även säga en 
egenskap som de anser är viktig hos en vän. Orden som kom upp var: 
 

 
Figur 3 – Egenskaper hos en vän 
 
-Sen måste man kunna lita på en kompis med, det är nog viktigast. Det var ingen som 
reagerade eller ansåg att något av påståendena inte passade utan gruppen var överens att 
alla var lika viktiga. För de som hade svårt att komma på något var det okej att säga 
något som redan sagts. Det för att allt är frivilligt och ingen ska pekas ut för att den inte 
kommer på ett ”eget” då någon kanske hunnit säga det redan. Det står tydligt i 
kontraktet att alla deltar frivilligt och att man inte behöver delta fullt ut om man inte vill 
(se bilaga D).  
 
7.1.1 Leka med pojkar 
Ett av resultaten från första temat var en överenskommelse flickorna emellan. De kom 
tillsamman överens om hur en bra vän ska vara. Även diskussion om att vara vän med 
motsatta könet kom upp och en av flickorna sa: - Killar kan tycka att det är pinsamt att 
vara med en tjej, jag tror det är för att vi har olika förväntningar på oss. Många av 
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flickorna berättade att de ofta förr kunde vara med pojkarna men att det blir svårare ju 
äldre man blir, -.. för det blir mer stelt och inte lika enkelt då. Diskussionerna handlade 
även om att andra runt om kunde tycka det var konstigt om man umgicks med en pojke.  
 

- De andra tror typ direkt att man är kära i varandra då, fast man egentligen bara 
är kompisar.  

- Ja, det viktigaste är att man tycker om att vara med just den, och att man kan 
lite på varandra.  

- Då spelar det inte så stor roll om det är en kille eller tjej. 
- Nej viktigast är att man har roligt och känner sig typ trygg.  

 
7.1.2 Mobbning 
Mobbning var även ett ämne som kom upp och resultatet av diskussionerna var att man 
vill våga säga till men att det finns en risk att man själv blir mobbad. Under frågan om 
det kan vara svårt att veta vad man ska göra om man upptäcker att någon bli mobbad 
svarade flickorna:  
 

- Det beror på vem som mobbar, 
- Man vet inte vad man ska säga, 
- Jag är rädd att själv bli mobbad.  

 
Alla var överens om att mobbning inte var okej men att det ändå är någonting som sker 
och att säga till läraren inte är lika lätt som de låter. – Läraren frågar alltid vad man 
själv har gjort, man måste nog verkligen lita på läraren för att våga säga till.. 
 
7.1.3 Status 
Det sista ämnet som träffen handlade om var status. Diskussionerna handlade om vad 
status innebär, om det var viktigt, om det är någon skillnad på pojkar och flickor när det 
kommer till status o.s.v. Ett papper med två rutor var förberett, en för pojkar och en för 
flickor. Flickorna fick i varje ruta skriva vad som ger status för de olika könen. Utanför 
rutorna skrev de vad som inte gav status (se bilaga G). När frågan kom upp om det är 
status att ha många vänner var det delad mening: 
 

- Har man många kompisar så kan ju det betyda att man är en bra kompis. 
- Men det behöver ju inte alls betyda att man är en bra vän. 
- Man kan ju vara en jättebra kompis men kanske inte vill ha så många kompisar. 
- Andra kanske bara tror att någon är en bra kompis för att det är många som är 

med den, fast egentligen är den inte alls en bra kompis. 
- Det blir som rykten som sprider sig, de behöver ju inte vara sant. 
- Men så kan det vara sant också. 

 
Diskussionen spred sig och tillslut kom alla överens om att status inte är så viktigt utan 
det är viktigare att faktiskt vara en bra kompis.  
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Det skilde inte mycket på flickornas statusruta gentemot pojkarnas. Det fanns många 
saker som såg likadant ut för båda könen men när vi tillsammans diskuterade vad de 
tänkte på skilde det sig betydligt mer.  
 

- Tjejer får mer status om de syns mycket 
- Tjejer ska ses som lite svaga för att få status. 
- Ja annars blir de mer en av killarna. 
- Killarna behöver typ bara vara bra på någon sport. 
- Ja, tjejer behöver nog helst vara duktiga på idrott, vara snygga, ha många 

kompisar och fina kläder för att få status. 
 
7.1.4 Sammanfattning - vänskap 
Sammanfattningen och resultatet av temat var att flickorna skapade en grund 
tillsammans hur en bra vän är. Ett resultat var att det framställdes en lista där vi skrev 
upp saker man kan göra för kompisar (se bilaga J). Diskussionen om hur en bra vän är 
och hur man blir en bra vän var det som fokus hamnade på. Att pojkar kunde vara svåra 
att vara med, att mobbning är svårt att arbeta mot och hur viktigt status kunde vara var 
en del av rubrikerna. Flickorna tyckte själva att det kunde vara roligt att vara med 
pojkarna men hade en rädsla av vad andra skulle tycka. När de diskuterade om det 
kunde beror på olika förväntningar kan man koppla samman det med diskussionen om 
status. Det var tydligt att flickorna ansåg att det fanns en skillnad mellan vad som 
förväntades av dem jämfört med pojkarna. Eftersom de menar att det blir svårare att 
umgås med pojkar ju äldre de blir kan det analyseras ihop med de ökade 
förväntningarna de får på sig. Resultaten av diskussionerna gjorde även att de öppnade 
ögonen för att status inte behöver vara viktigt och att man faktiskt kan vara kompis med 
pojkar om man vill. Det viktigaste är att man alltid kan lita på en kompis, inte vilket kön 
den har. 
 
7.2 Andra temat- familj  
Vid det här tillfället var en av flickorna sjuk så resultatet är baserat på åtta deltagare. 
Träffen startade på samma sätt som föregående träff och flickorna talade om hur de 
mådde samt berättade en sak som de gillar med dem som de kallar sin ”familj”. För att 
klargöra så säger varje deltagare det första ordet de tänker på, har de svårt kan de säga 
samma som någon annan om de håller med. Reslutatet blev:  
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Figur 4 – Vad jag gillar med min familj 
 
Familjetemat går till viss del hand i hand med vänskap. Det genom att deltagarna 
diskuterar liknande ord och budskap. Flickorna poängterade hur viktigt det är med 
ärlighet, att man ska kunna prata om vad som helst och andra ska lyssna utan att 
skvallra för någon annan. -I en familj måste man kunna säga vad man vill utan att 
någon tycker man är dum. Tyngdpunkten för temat var normer och vi fokuserade på att 
diskutera och normkritiskt granska hur familjen gestaltas och vad normen egentligen 
innebär. Flickorna var väldigt öppna med hur olika familjer kan se ut och att ordet 
familj kan betyda flera saker.  
 

- Ens familj kan vara ett husdjur.  
- Eller en kompis kanske kan vara som en familj. 
- Vissa har ju stora familjer medans andra bara är några stycken.  
- Min familj var liten men blev stor när man mamma träffade sin pojkvän. 

 
7.2.1 Medias bild av familjen 
För att få en bild på hur media gestaltar familj gjordes ett kollage (se bilaga L). Det här 
resulterade i en diskussion om hur en familj kan se ut men även problem som kan 
uppstå, ett exempel var att en flicka valde att ta med en flaska vin på kollaget och 
menade att alkohol kan vara ett problem för många familjer. - I en del familjer kan vin 
eller sånt vara jobbigt. Typ julafton och sånt när många vuxna dricker. Det kan var 
jobbigt för barnen. Här kan man fundera över och ifrågasätta om just den här flickan ser 
det problemet hemma eller om hon hört det från någon annan eller om det bara är något 
som hon sett eller hört från media.  
 
Det som flickorna tydligt tillsammans kunde konstatera var att bilden som media visar 
av familjer tillhör normen. Det är en mamma, pappa och två barn (oftast av olika kön), 
de är vita medelklassmänniskor som ser lyckliga ut. Flickorna valde bilder som tillhörde 
normen men det märktes tydligt att de även letade efter bilder som på något sätt bröt 
normen vilket resulterade i ett kollage och diskussion med väldigt blandade frågor.  
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- Vanligast är ju en mamma och pappa och sen barn, fast man kan ju ha två 
mammor eller två pappor.  

- Ja eller ingen mamma eller pappa alls. 
- Usch vad hemskt.  
- Fast då kanske man har någon annan som förälder, typ fosterpappa.  
- Eller någon mormor eller så. 
- Ja bara man slipper vara ensam. 

 
Det som genomsyrade hela temat var att man inte ville vara själv. Även om ett husdjur 
var ens familj var man inte ensam. Flickorna poängterade tydligt även i det här temat 
vikten av ärlighet. Liksom vänskap så är en av de viktigaste egenskaperna i en familj att 
man kan lita på varandra.  
 

- I min familj kan jag prata om nästan allt, inte riktigt allt men nästan. 
- I min familj pratar alla om allt, jag tror inte någon har någon hemlighet direkt. 
- Jag pratar mest med mamma, inte för att jag inte gillar pappa utan det är 

lättare att prata med mamma.  
- Ja mamma vet nog allt tror jag. Pappa tror nog han vet allt, haha 

 
7.2.2 Sammanfattning - familj 
Syftet att tillsammans diskutera och kritiskt granska normen uppfylldes på det sätt att 
flickorna själva blev väldigt normkritiska och började ifrågasätta varför saker och ting 
gestaltas på ett visst sätt. Flickorna fick även kunskap i vad de har för rättigheter när de 
kommer till föräldrar och vårdnadshavare och började diskutera vad de själva skulle ha 
för regler om rollerna var omvända. Även det ledde till en ökad förståelse och visade på 
att föräldrarskap inte är så lätt som de först trodde. 
 
7.3 Tredje temat – integritet 
Efter att diskuterat relationer till vänner och familj syftade det här temat till att fokusera 
på flickornas relationer till sig själva. Som tidigare skrivet har skolan en uppgift att se 
till att alla elever känner att deras behov blir tillfredsställda utifrån deras förutsättningar 
och genom att öka sin förståelse för sig själv och sitt värde kan eleverna lättare veta sina 
gränser. Syftet förehåller sig fortfarande till huvudsyftet om att skapa relationer men för 
att skapa hållbara relationer med andra är det bra att först känna sig själv. Som 
Thornberg (2013) skriver har barn som får chans att utveckla sina relationer samtidigt 
som de får en ökad förståelse för andra mycket lättare att lösa en konflikt. För att göra 
det här möjligt behövs en relation till sig själv och med hjälp av det samt förståelse kan 
det leda till att man kan lösa konflikter lättare. Welén (2009) framhäver också leken 
som en viktig aspekt för att främja relationer (som i sin tur hjälper till att lösa 
konflikter). Det är med det som grund som träffarna sker med blandning av 
övningar/lekar och diskussion.  
 
Alla närvarade vid den här träffen vilket innebär att resultatet är baserat på nio 
deltagare. Som föregående träffar startade träffen med en runda där alla deltagarna 
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berättade hur de mådde och den här gången skulle de säga någoting som de ansåg är 
modigt. Det här kopplas samman med att när man går över sin egna gräns anses det ofta 
som något läskigt. Klarar man det kan det i sin tur ses som modigt. Här blev svaren 
olika då en del sa saker som kan ses som egenskaper och en del saker som man kunde 
göra men som var läskigt.  
 

 

 

 
 

Figur 5 – Vad som kan anses som modigt 
 
Det som kan utläsas är att fyra flickor svarar mer generellt vad de tycker är modigt och 
fem stycken svarar mer i förhållande till andra människor. Skillnaden på att våga vara 
sig själv och att hoppa från höghus är att det först nämnda är mer övergripande om att 
våga vara sig själv gentemot andra, medan det andra handlar mer om en inre rädsla som 
kan övervinnas. De tre första alternativen, säga vad man tycker, säga ifrån och våga 
vara sig själv har därför en starkare koppling till relationer och här kan man analysera i 
vilken grad som flickornas förståelse har ökat eller är i gentemot varandra. De tre första 
svaren kan ses som en djupare förståelse för vad hela projektet handlar om. De tre sista 
svaren visar mer ett ytligt svar på frågan.  
 
7.3.1 Förståelse för mig och andra 
Under träffen ägde övningar rum som både handlade om den personliga gränsen men 
också för att ge flickorna förståelse för att även andra människor har gränser. Det här 
gav resultat i en ökad förståelse för hur olika alla kan vara samt vad jobbigt det kan vara 
om någon går över gränsen.  
 
För att ge flickorna förståelse i var gränsen kan gå genomfördes en övning som heter: 
Här går min gräns (se bilaga L för övningar). De skulle arbeta i par där en person står 
mot väggen och den andra några meter framför. Den som står mot väggen står still 
medan de andra sakta går fram mot sin partner. Den som står mot väggen ska säga stopp 
när den tycker det är för nära. De fick sedan byta roller med varandra samt byta partners 
en gång. Jag som ledare fick även delta för att vi var ojämnt antal. Det var lite pinsamt 
för första deltagaren som fick vara med mig men det gick lika bra som när hon var med 
någon annan. För de flesta av flickorna vad det inget problem att komma riktigt nära. 
Det var dock en flicka som sa stopp väldigt tidigt. Vi hade tidigare diskuterat att 
gränsen ser olika ut hos alla och beror på väldigt många saker. Det var ingen av 
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flickorna som direkt reagerade på att en sa stopp så tidigt. Förhoppningen är att de har 
en förståelse för varandra och inte tycker det är konstigt att någon reagerar annorlunda. 
Det var även ett framsteg att se just den flickan göra det som kändes bäst för henne och 
inte bara följa resten av gruppen. Det några av flickorna tyckte det var jobbigt var att 
hålla ögonkontakt under en längre tid.  
 

- Man väljer att titta bort lite ibland. 
- Det känns så konstigt att titta någon i ögonen så. 
- Det blir typ pinsamt.  
- Jag tittade på väggen ibland, det kändes bättre så. 

 
7.3.2 Gränser på nätet 
En annan övning handlade om att se hur det kan vara att sätta gränser på nätet och 
flickorna fick i par svara på frågor (se bilaga I). Frågorna var bl.a.: Hur går man tillväga 
för att kontakta någon och hur visar man att man inte vill ha kontakt? Svaren som kom 
in var likvärdiga varandra. De var inte formulerade likadant men hade samma innebörd. 
Det var inga svårigheter om man ville ha kontakt med någon utan svårigheterna var om 
man inte ville ha kontakt och ansåg att sin gräns var nådd.  
 

– Men som t.ex. om man märker att en gammal gubbe börjar skriva till en och så 
vill man inte svara men man vet inte hur man ska få han att sluta… 

– Man vill ju inte vara elak om någon skriver som man inte vill prata med 
samtidigt orkar man inte prata med just den så man kanske svarar ändå.. 

 
Tyngdpunkten hos deltagarna var att man inte skulle göra den andra personen ledsen, 
även fast den kanske inte alls var någon man ville ha kontakt med. Flickorna kom även 
med förslag på hur man skulle gå tillväga om man ville träffa någon som man fått 
kontakt med.  
 

- Då kan man be om att ses någonstans. 
- Ja men det måste vara bland andra. 
- Ja tänk om det är någon läskig gubbe. 
- Man måste vara försiktig.  
- Man ses på stan kanske? Bland massa andra människor. 
- Ja och sen kan man ha kompisar med sig, som säkerhet typ, 

 
Diskussionen gick vidare i hur man skulle undvika att bli lurad. Det var något som var 
svårt och som flickorna sa att de gärna skulle få lära sig mer av i skolan. -Man vill ju 
kunna lita på andra, men det kan man ju inte alltid.  

 
7.3.3 Sammanfattning – integritet 
För att stärka flickornas relationer gentemot varandra måste de även utveckla sin 
förståelse för sig själva och andra. Med det menas förståelsen för andra människor men 
även för var sin egen gräns går. Temat kopplas ihop med föregående genom att 
diskussion om rättigheter och skyldigheter äger rum och deltagarna få själva tänka samt 
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diskutera med varandra om sina gränser och hur viktigt det är att acceptera andras. Ett 
resultat som jag anser viktigt är att flickorna accepterar om någon inte gör likadant. Det 
här visar på ökad förståelse och acceptans vilket är en viktig grund för att lyckas skapa 
hållbara relationer mellan flickorna men även mellan flickorna och andra. 
 
7.4 Sista temat – Kärlek 
För att knyta samman alla teman med varandra avslutats träffarna med temat kärlek. 
Alla flickorna deltog och började med att berätta hur de mådde samt vad de tänker på 
när de hör ordet kärlek: 

 

 
 

Figur 6 – ord som förknippas med kärlek 
 
I resultatet blir det tydligt att flickorna själva kopplar samman de tidigare träffarna 
genom att nämna ord som tidigare diskuterats. En övning som ägde rum var: Fyra hörn 
om kärlek och relationer (se bilaga J) Där fokuserades det främst på vänskap- och 
partnerrelationer. Det som alla flickorna var överens om var att vänskapsrelationer var 
viktigare än partnerrelationer och det baserades på att det är lättare att vidhålla en 
livslång vänskap än partnerrelation. Det diskuterades samtidigt att en partnerrelation 
troligtvis är djupare och har mer kontakt medan en mer vänskapsrelation handlar mer 
om att hitta på saker.  
 

- En bra kompis ger mer trygghet. 
- Det känns som att en vänskap lättare håller hela livet.  
- Ja om det är en bra vänskap. 
- Får man en riktigt bra kompis så kan det hålla tills man dör.  

 
Som sista uppgift fick flickorna skriva ett kärleksbrev till sig själva. Där skulle de skriva 
positiva saker till sig själva för att öppna ögonen och se vad de är bra på och vad som är 
bra med dem. Det här var en svår övning enligt de flesta men resulterade i en positiv 
känsla i hela gruppen vilket var en del av syftet.  
 

- Man vet ju vad som är bra med en själv, man tänker bara inte på det. 
- Man tänker nog mer på vad man inte är bra på.  
- Jag är inte bra på något.. 
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- Va? Du är ju grym på trumpet! 
- Just det! Det kan jag skriva.  

 
7.4.1 Sammanfattning – Kärlek 
Att kompisar är viktigt gick vi igenom på första träffen om vänskap. Den här gången 
blev det även klart att det är viktigare att ha en bra vänskapsrelation än en 
partnerrelation. Återkommande för alla träffarna var att när det handlade om relationer, 
var ärlighet och trygghet väldigt viktiga egenskaper. Flickorna menade att om man hade 
de två egenskaperna i en relation var den bra, även om man inte alltid är sams. Det kan 
kopplas ihop med det Dahl (2014) menar är hållbara relationer. Det betyder att det är en 
bra grundad relation där det finns trygghet. I en sådan relation behöver det inte vara 
negativt att det uppstår konflikter vilket är det jag tolkar att flickorna menar. 
 
Relationer handlar även om relationen till sig själv. Flickorna ansåg att det var jobbigt 
till en början att skriva ner sin kärlek till sig själva. Det som uppstod då var att de 
började peppa varandra. Som tidigare citat visar hjälptes dem åt med att komma på bra 
egenskaper hos varandra. Det bidrog i sin tur till ett bra klimat och positiv känsla i 
gruppen. 
 
7.5 Utvärdering 
Efter att projektet var genomfört fick alla inblandade vara med och utvärdera och 
komma med synpunkter. Det här genomfördes med hjälp av intervjufrågor samt samtal 
och är en del av arbetsprocessen för att se om syftet uppfylldes samt se vad som kan 
förbättras om likande arbete ska genomföras. Det här är en del av 
aktionsforskningsprocessen (Rönneman, 2012) som presenteras tidigare då arbetet och 
diskussioner har utvecklat nya frågor som i sin tur skapar mer förståelse.  
 
7.5.1 Flickornas utvärdering 
Efter avslutat arbete fick deltagarna vara med och utvärdera vad de ansåg att de lärt sig. 
En del visste inte vad de skulle svara och lämnade därför blankt, i vissa fall svarade 
personerna samma sak. Flickornas utvärdering var individuell och fick ske på rasten. 
Det var lätt att fånga upp flickorna för att få deras åsikter och svar om hur de ansåg att 
träffarna gått.  
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Vad tycker du 
att du har lärt 
er? 

Vad tycker du 
kunde ha gjorts 
bättre? 

Vad mer 
skulle du 
vilja prata 
om? 

Vad var bäst?  Vad var 
tråkigast? 

• Att våga prata  
    mer. 
• Lärt känna 

varandra i 
gruppen 
bättre. 

• Hur man ska 
vara mot 
andra. 

• Hur olika alla 
kan vara. 

• Att ta plats 
och  

• säga vad jag 
tycker. 

• Att träffas fler 
gånger. 

• Diskutera 
ännu mer.  

• Ha lite mer tid. 

• Allmänna 
saker. 

• Skolan. 
• Nätet. 
• Klassen. 

• Att prata om 
familjen. 

• Skriva brevet 
till sig själv.  

• Skillnaden 
på killar och 
tjejer 
(vänskap) 

• Heta stolen 
och 
påståenden. 

• Att lära 
känna  

• varandra 
bättre. 

 • Att det kändes 
så kort.  

• När vissa inte 
var seriösa.  

• Att vi inte får 
göra det fler 
gånger. 

 

 
 
Kopplat till målet med arbetet är syftet till stor del uppfyllt då de flesta av flickorna 
anser att de har fått en bättre relation till varandra.  
 

- Det är så bra, vi känner varandra mycket bättre nu. 
- Jag känner mig lite tryggare med de andra nu  
- Även om man inte börjar umgås så mycket mer nu efter så är vi mer kompisar 

nu än innan.  
 
Det som visade sig tydligt när svaren kom in var att de som var mest aktiva under 
träffarna är de som anser att mest förändring har skett. Även de som inte deltagit lika 
mycket sa att de kände en skillnad. 
 
7.5.2 Vad lärare och pedagoger säger 
Även en utvärdering med berörda lärare och fritidspedagoger ägde rum där alla 
tillsammans diskuterade utifrån ett antal sammansatta frågor. Kort sammanfattning: 
 
Hur tycker ni 
att 
relationerna 
har varit hos 
flickorna 

Anser ni att det 
har skett någon 
förändring? 

Hur tycker 
ni att 
flickornas 
relation till 
andra är? 

Hur tror du 
man kan gå 
vidare med 
ett sådant 
här arbete? 

Vad är bra 
med ett arbete 
som det här? 

Anser 
DU att 
det här 
arbetet 
behövs? 
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innan? (t.ex på 
fritids? 

 
• Flickorna 

har varit i 
olika ”läger” 
och grupper 
och inte 
direkt var 
sammanspelt
a.  

• De har inte 
hållit ihop 
som grupp. 

 
• De håller 

ihop lite 
bättre. 

• De pratar lite 
mer med 
varandra. 
Även de inte 
brukar prata 
med.  

• Inte 
jättemycket, 
beror nog på 
att de är i 
olika 
mognadsfaser
.  

• Vissa har 
kommit 
varandra 
närmre. 

 
• De har 

inte så 
mycket 
kontakt 
med 
killarna.  

• De gör 
oftast 
olika 
saker i de 
olika 
grupperna
.  

• Ibland gör 
de saker 
tillsamma
ns, t.ex 
spela 
King. 

 
• Man 

börjar nog 
oftast 
försent. 
• Måste 

börja 
tidigare. 

 
 

 
• Flickorna 

blir starkare. 
• Känner sig 

tryggare. 
• Lättare att 

prata med 
varandra. 

• Lättare att 
prata med 
vuxen. 

• Lär känna 
varandra. 

 
 

 
• JA! 
 
 

 
 
Samma slutsats kan dras här då problemområdet handlar om att gruppen inte har varit 
sammanspelta. Det här anser lärarna har förändrats till viss del men poängterar även att 
det hade varit bättre och lättare om ett sådant här arbete skett mycket tidigare.  
 
7.6 Sammanfattning 
En förändring har skett. Flickorna ser förändringen tydligare än vad lärarna och 
pedagogerna gör. För att koppla samman med tidigare litteratur har flickorna genom 
övningar/lekar och samtal utvecklat sin förmåga för samspel och socialitet. Welén 
(2009) skriver att just leken kan hjälpa till för att främja det här. Även Heurlin-Norinder 
(2005) förklarar att leken kan hjälpa till att få barnen att lära sig att se saker och ting 
från andras perspektiv, vilket är en viktigt aspekt för att skaffa sig hållbara relationer. 
Tidigare litteratur visar också på hur otroligt viktigt det är för barn med relationer. Det 
är som Lofors-Nyblom (2009) skriver att relationerna är det centrala i barnens liv och 
därför är det ett viktigt att arbeta med relationer och utveckla en god 
relationskompetens.  
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8 Diskussion 
I följande diskussion kommer avslutande reflektioner att presenteras. Det kommer att gå 
djupare in på resultatet och metoden. Det kommer även att tas upp vad arbetet har gett 
och vad som kunde gjorts annorlunda. Vilka svårigheter inträffade, vad kunde gjorts 
bättre och hur skulle resultatet bli om det handlade om pojkar istället för flickor? 
 
8.1 Resultatdiskussion 
Målet och syftet med arbetet var att förbättra flickornas relation. Utifrån det var även 
målet att skapa ett metodmaterial som kan användas av andra pedagoger och/eller lärare 
för att själva få möjlighet att arbeta på ett liknande sätt. Enligt resultatet av arbetet 
kände flickorna att deras relationer till varandra hade förbättras. De kände att de nu vet 
mer om varandra och på sätt kan lita på varandra mer. De var inget som lärarna märkte 
så mycket av men det kan visa sig mer med tiden. Eller är det som lärarna resonerade 
för sent för ett sådant här arbete utan de måste göras mycket tidigare. Samtidigt som 
Lofors-Nyblom (2009) skriver att relationer är det centrala i barns liv och då något som 
vi måste arbeta med hela tiden. Det är även som Dahl (2014) skriver något som 
fritidshemmet aktivt arbetar med och som står till grund för fritidshemsarbete. 
 
Resultatet av arbetet kan även kritiskt granskas på hur man på ett bättre sätt kan lyfta 
upp de som inte pratade så mycket. Finns det även en risk i att låta de säga samma saker 
som de andra om de inte kom på något vid t.ex. Introdelarna? Var det så att de inte 
förstod, vågade eller höll de faktiskt med det som någon redan sagt? En del av arbetet 
handlade om att få barnens perspektiv. Det var genom diskussion med barnen som vi 
tillsammans skulle utföra träffarna och det skulle utgå från vad de ville. Det här 
genomfördes till en viss del. På för-samtalet diskuterade vi vad som skulle ske och vilka 
teman vi skulle ha. Det som flickorna inte fick bestämma var vilka övningar som skulle 
genomföras. Det kan betyda att det var någon som inte tyckte om någon övning. Det här 
var inget som märktes utåt men kan ge ett felaktigt reslutat från den flickan som kanske 
bara gjorde eller sa något för att alla andra gjorde det. 
 
Det som jag själv som samtalsledare för gruppen kan kommentera är att det utåt sätt 
verkade som att alla tyckte det var roligt och lärorikt. Vilket också påvisas på 
utvärderingen. Det var ingen av flickorna som på något vis visade motstånd eller 
ifrågasatte. Alla flickorna var alltid nyfikna och intresserade men det var bara några 
stycken som faktiskt aktivt deltog i diskussionerna. Det som kan ifrågasättas här är om 
det beror på mognad, gruppintryck eller brist på förståelse i vad som skulle göras.    
 
8.1.1 Om det var pojkar istället 
Då den beprövade gruppen för arbetet bestod av flickor kan man diskutera om samma 
övningar fungerar lika bra med pojkar. Björnsson (2005) skrev att pojkar har 
beteendeproblem medan flickor har relationsproblem. Hur kan man då arbete med det? 
Arbetet handlade om att våga öppna upp och tänja på gränser när det kommer till 
normer. Det kan medföra i att pojkar skulle kunna lära sig om relationer och att vara 
normkritiska. Övningarna går ut på att förstå sig själv och andra människor och genom 
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det även förstå relationer. Kan det även leda till att man kan förstå vissa beteenden och 
kanske även själv börja fundera på hur man beter sig? Mitt personliga resonemang är att 
pojkarna skulle kunna arbeta på det här sättet och bli lika stärkta som flickorna. Ett 
beteendeproblem kan höra ihop med relationer. Det grundar sig i att ett beteende i en del 
fall beror på både sig själv och andra människor runt om och de är relationen med sig 
själv och andra som styr beteendet. Även om det finns stora skillnader på 
beteendeproblem och relationsproblem kan man se likheter. Kadesjö (2010) skriver: 
”De flesta beteendeproblem definieras utifrån den sociala gemenskapens värderingar 
och normer.” (Socialstyrelsen 2010:13). Det här kopplar jag till relationer, värderingar 
och normer vilket är en del av målet med arbetet. Det resulterar i att arbetet är utformat 
på så vis att det ska fungera att genomföra med pojkar.  

8.2 Metoddiskussion 
Som Rönneman (2012) resonerar så handlar aktionsforskning om förändring. Det är 
målet med utvecklingsarbetet och att använda forskningsprocessen (se figur 1) som mall 
blir därför en bra grund att stå på. Det är även som Denscombe (2009) ett bra sätt att 
inte bara få förståelse utan även att försöka ta itu med problemet och leta praktiska 
lösningar. Aktionsforskning går även ut på att föra diskussion med de inblandade vilket 
är ett bra verktyg för att själva skapa sig en bättre förståelse, ge andra en bättre 
förståelse samt för att få hjälp med att lösa det problem som man ser. Allwood och 
Eriksons (2010) förklaring om socialkonstrukturvismen i samband med 
aktionsforskning var en av grunderna för arbetet. Att få flickorna att själva kritiskt 
granska normer och skapa sig uppfattningar om sociala konstruktioner (som t.ex. 
”kärnfamiljen”) var ett av målen för att utveckla deras förståelse. 
 
Under hela arbetets gång har det skett observation av flickorna. Observation skriver 
Håkansson (2013) är ett bra verktyg för att få en förstahandsinformation genom 
iakttagelse. Man får och ser informationen direkt vilket även kan leda till feltolkningar. 
Det gäller att veta vad man ska leta efter för att göra en så bra observation som möjligt. 
Det som jag letade efter under observationerna var om jag kunde se någon förändring 
kring flickornas relationer och hur de interagerade med andra.  
 
För att få med så mycket som möjligt av det som flickorna diskuterade under träffarna 
ville jag spela in. Det kändes här som om en del flickorna var obekväma med så för att 
underlätta för dem valdes det bort. Istället utfördes anteckningar som gjorde att jag var 
tvungen att aktivt anteckna ner så mycket som möjligt av det som sades samtidigt som 
jag lyssnade. Negativt med det här är att det säkert finns mycket missat i anteckningarna 
som är intressant. Det positiva är att flickorna kände sig tryggare och vågade säga mer. 
Ställer man det mot varandra är det bättre att få med lite av det som är viktigt än mycket 
av något som kanske inte ger något resultat.  
 
I slutet av arbetet fick flickorna svara på utvärderingsfrågor. Det skedde på samma sätt 
med både lärarna, pedagogerna och flickorna med att vi utefter färdiga frågor samtalade 
om dem. Lärarnas och pedagogernas frågor skilde sig lite från flickornas och lärarna 
ansåg inte att de kunde se någon större skillnad ännu. Det här kan betyda att det kanske 
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framhävs alltmer med tiden eller syns det inte alls. Målet med att ha samtal istället för 
formulär eller enkäter är för att aktionsforskning utgår från diskussion och det var något 
som jag ville använda mig av under hela arbetet. För mig kändes det även säkrare att 
veta att man förstod frågorna och fick chans att diskutera dem. Med lärarna och 
pedagogerna skedde samtalet öppet och med alla tillsammans medan flickornas samtal 
ägde rum enskilt. Det för att de skulle svara så ärligt som möjligt och enbart utgå från 
sig själv. Utvärderingen visade som det står i resultatet att de flesta av flickorna ser en 
förändring vilket för mig som genomfört arbetet betyder att jag uppnått en del av syftet.  
 
8.3 Didaktiska implikationer  
För att gå tillbaka till början var det inte enbart flickorna som hade problem utan det 
rådde en problematik i hela klassen. Arbetets syfte var att stärka flickornas relationer 
men ett fortsatt arbete behövs om det inte ska gå tillbaka till hur det var innan arbetet. 
Som det nämns flera gånger är relationsarbete något som ständigt måste arbetas med. 
För fortsatt arbete kan man även diskutera om inte även pojkarna ska få en chans att 
vara med i ett liknande arbete och efter det se om det sker någon större förändring i 
klassen. Även att arbeta med jämställdhet är ett sätt att fortsätta arbetet med relationer. 
Wahlgren (2009) skriver att en lösning på jämställdhetsfrågan är att medvetet fokusera 
på det och att skapa sig en förståelse för de normer som styr hur vi ser på varandra i 
samhället och vilka förväntningar vi har på varandra. Som lärarna diskuterade så behövs 
det här arbetet men det behöver påbörjas mycket tidigare. Det behövs innan 
grupperingarna blir för stora och för att skapa en grund och trygghet för alla som deltar.  
 
Fritidshemmet har som uppgift att arbeta med den sociala utvecklingen. Då menas även 
att de som arbetar på fritidshemmet själva måste arbeta med att uppdatera och skaffa sig 
relationskomptens. När vi lärare är aktiva i vår roll medför det att vi skapar relationer 
med eleverna. Relationskapande är det centrala för eleverna och det är upp till läraren 
eller pedagogen att vinna deras tillit samt utveckla dem som individer. Det här arbetet 
kan ta tid. Men det handlar om att skapa det Dahl (2014) kallar hållbara relationer. 
Stabila relationer som ger utrymme för rörlighet och komplexitet. Där konflikter kan 
uppstå men som inte behöver betyda problem utan snarare som viktiga kvaliteter.  

Mitt arbete har varit uppdelat i två syften. Ett var att stärka flickornas relationer och 
genom det med beprövad erfarenhet skapa ett metodmaterial (se bilaga M). 
Metodmaterialet är en lärarhandledning som utgår från att göra ett liknande arbete på ett 
förenklat sätt. Det är framskrivet på ett sätt som ska fungera oberoende på vilket kön 
deltagarna har. Det kan ses som ett material som antingen kan följas eller som man kan 
hitta inspiration från för att själv utforma ett eget arbete.  
 
En aspekt som man ständigt möter i skolan är bristen på tid. Lärarna stressar för att 
hinna med allt som ska göras. Med det här finns en risk att man aktivt väljer att inte 
testa nya saker som kan ta mer tid. Mitt metodmaterial är därför framställt på ett sätt där 
allt redan är förberett. Alla övningar är enkelt beskrivna, det står med mål och syfte 
samt en färdig utvärderingsmall. Förhoppningen är att fler lärare känner att de kan 
arbeta med det här och att tiden faktiskt kan räcka till.  
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8.3.1 Sammanfattning diskussion 
En intressant vinkel som har ifrågasatts under hela arbetet är: Är det jämställt att inte 
inkludera pojkarna? Eller hur skulle det gå om man hade en blandad grupp? Tid är en 
bristvara i skolan och skulle jag få möjlighet att fortsätta mitt arbete hade jag inkluderat 
pojkarna mer. Det kan diskuteras vad skillnaden skulle bli. Går det att genomföra, vad 
blir resultatet och vad händer då med flickorna? Det här är frågor som det kan forskas 
vidare på och som kan ligga till grund för någon annans utvecklingsarbete.  
 
Mina syften uppfylldes vad jag anser. Jag kan kritiskt granska mig själv och säga att jag 
gjort det jag velat och kunnat och det har givit mig ett bra resultat. Man kan alltid göra 
lite mer och lite bättre och hade arbetet genomförts igen hade det kunnat utvecklats 
ytterligare.  
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10 Bilagor 
10.1 Bilaga A - Anonym handuppräckning 
Frågor om trivsel i klassen 
 

• Trivs ni i klassen, vid svar ja räck upp handen. 
 
 

 
• Räck upp handen om ni känner er utanför ibland 

 
 

 
• Hur många tycker att relationerna i klassen är bra? 

 
 

 
• Räck upp handen om du ofta tycker det är bråk i klassen. 

 
 

 
• Räck upp handen om du tror att det kan bli bättre relationer i klassen. 

 
 

 
• Räck upp handen om du tycker att det borde bli bättre relationer i klassen. 
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10.2 Bilaga B – Samtals frågor 
 
Samtals frågor som spontant sker i samband med att en grupp samlats. En grupp på 7 
elever väntar på att återgå till lektionen och jag öppnar upp för samtal gällande hur de 
anser att klassen är.  
 

• Trivs ni bra i klassen? 
- Hur känns det att vara med i just den här klassen? 

 
 

• När trivs ni bäst i klassen? 
- När tycker ni att det är bäst i klassen, när kan det kännas som roligast?  

 
 

• Finns det något klassen behöver jobba på för att bli bättre? 
- Finns det något som är lite sämre i klassen och som kanske behöver 

förbättras? 
 
 

• Finns det några tillfällen som det är jobbigt att vara i klassen? 
- Finns det någon gång ni känner att ni inte alls vill vara med i klassen? 
- Finns det någon gång då det känns jobbigt i skolan? 

 
 

• Vad betyder respekt? 
- Vad anser du att ordet respekt betyder? 
- Kan det betyda flera saker? 

 
 

• När är man en bra klasskompis? 
- Hur är en bra kompis? 
- Vad gör en bra kompis? 
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10.3 Bilaga C- Missivbrev 
 

Karlskrona 2016-03-22  
 
 
Till föräldrar och vårdnadshavare för flickor i klass 4  
 
Hej!  
Jag heter Stina och utbildar mig till lärare i fritidshem vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Under veckorna 13-17 kommer jag att utföra min sista praktik på ***skolan. Då jag är i 
slutet av min utbildning ingår det att göra mitt examensarbete och jag har valt att göra 
det här tillsammans med flickorna i klass 4.  
 
Jag och flickorna kommer en gång i veckan ha träffar där vi samtalar och gör övningar 
för att stärkas i sina relationer, som individer men även som grupp. Det är flickorna som 
kommer välja vad som ska diskuteras och jag kommer finnas till som stöd och 
samtalsledare. Arbetets syfte är att stärka flickorna och fokusera på relationer då det här 
en viktig del av både skola och fritidshemmets uppdrag.  
 
 Alla som arbetar i skolan ska:  
  

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 
gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 
människor, 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av 
individer eller grupper, och  
     
  

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 
arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.  

(Lgr11, Läroplanen för grundskola och fritidshem 2011:12) 
 
Det material som samlas in kommer att analyseras och användas i mitt 
examensarbete. Inga namn på vare sig barn eller skola kommer att nämnas. 
Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Med de innebär i 
korthet att barnens deltagande är helt frivilligt och att barnens deltagande i 
projektet kan avslutas när som helst. Varken barnen eller deras berättelser 
kommer att kunna identifieras och det är endas jag som har tillgång till 
datamaterialet. För mer information vad de Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer innebär kan ni besöka www.codex.vr.se.  

 
Jag hoppas med den här informationen att du som vårdnadshavare tillåter att ditt barn 
deltar i undersökningen och att det material som samlas in får användas i 
forskningssyfte. Hör gärna av dig om du har några frågor! 



  
 

IV 

 
Senast V 14 tisdag behöver jag svar då träffarna börjar på torsdagen samma vecka.  
 

Jag samtycker att mitt barn deltar  
 

Jag samtycker inte att mitt barn deltar       
           
Barnets namn 
________________________________ 
Karlskrona och Datum 
________________________________ 
Vårdnadshavare 
________________________________ 
 
Student 
07**-****** 
Emajl 
 
Handledare   
04**-*****  
Emajl 
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10.4 Bilaga D – Kontrakt 
 

Kontrakt 
 
För att delta på träffarna som kommer ske en gång i veckan under veckorna 14-17 för 
flickor i årskurs 4 så måste deltagarna följa vissa regler. Reglerna är följande: 
 

• Det är tystnadsplikt, alltså det som sker eller pratas om under träffarna får inte 
spridas till någon annan som inte ingår i gruppen. 

• Man får aldrig kränka eller vara elak mot någon annan i gruppen. 
• Det som händer under mötena är hemligt och får inte diskuteras med någon som 

inte ingår i gruppen. 
• Det råder demokrati i gruppen vilket betyder att alla har lika stor rätt att säga vad 

man tycker. 
• Det finns inga direkta fel eller rätt och allas synpunkter är viktiga. 
• Om man känner sig ledsen eller nere så ska gruppen finnas som tröst. 
• Vi ska peppa varandra. 
• Inga frågor eller diskussioner är dumma. 
• Alla lyssnar när någon pratar. 
• Alla deltar så mycket som de själva vill. 
• Ingen ska bli tvingad att säga något den inte vill. 

 
Om någon av reglerna bryts kommer ett samtal i första hand ske med samtalsledare men 
kan tas vidare till samtal med lärare och sedan diskuterar vi hur ska fortsätta. För att det 
ska bli så roligt och intressant som möjligt för alla som deltar är det viktigt att allt som 
sker hålls hemligt, om inte annat sägs under träffarna. Alla som deltar gör det frivilligt 
och det är helt okej att vara med på träffarna utan något direkt deltagande. Det som är 
viktigt att veta är även om man inte deltar får man inte sprida information om vad som 
sker till de som inte är med i gruppen. 
 
Samtalsledaren får inte heller sprida information om vad som sker under mötena om det 
inte är så att det kan vara någon som är i fara. Vid sådant fall kommer samtalsledaren 
prata med den eleven personligen så ingen annan får ta del av det. 
 
Träffarna kommer att ske för gruppens skull och det kommer därför att vara gruppen 
som bestämmer vad träffarna ska innehålla. Samtalsledare finns med som stöd och kan 
komma med förslag men har lika stora rättigheter som alla andra deltagare. 
 
Jag_________________________________ förstår reglerna för att kunna vara med och 
delta i träffarna och intygar här med att jag kommer att följa reglerna som är beskrivna 
ovan. 
 
Datum____________________________ 
 
Signatur___________________________ 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

10.5 Bilaga E- Utvärdering 
 
Har ni lär er något och i så fall vad? 
 
Vad anser ni kan göras bättre? 
 
Vad mer skulle ni vilja prata om? 
 
Vad tyckte ni var bäst? 
 
Vad tyckte ni var sämst? 
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10.6 Bilaga F – Intervju  
Intervjufrågor med berörda lärare och pedagoger. 
 
 
 

• Hur tycker du att relationerna har varit hos den utvalda gruppen innan? 
 

• Anser du att det har skett någon förändring? 
 

• Hur tycker du att flickornas relation överlag är till andra? 
 

• Hur tror du att man kan gå vidare med ett sådant här arbete? 
 

• Vad anser du kan vara bra med att arbete så här? 
 

• Vad kan göras bättre? 
 

• Slutligen, anser du att sådana här arbeten behövs? 
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10.7 Bilaga G- Status 
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10.8 Bilaga H- Vänskap 

Vad kan man göra för 
kompisar? 

 

Ställa upp 

Vara ärlig 

Hjälpa till 

Stå upp för varandra 

Peppa varandra 

Trösta varandra 

Lyssna  

Vara ärlig 

Lita på varandra 

Vara omtänksam 

Vara pålitlig 

Vara sväll 

Vara rolig 

Våga bjuda på sig själv 

Inte vara snål 

Ge komplimanger 
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10.9 Bilaga H- Gränser på nätet  
 
Frågeförslag för gränssättning på nätet.  
 
Vad kan du göra på Internet om du vill ha kontakt med... 

• Någon ny kompis? 
• Någon som man vill flirta med? 

 
Vad kan du göra på Internet om du inte vill ha kontakt med… 

• En kompis? 
• Någon man haft kontakt med länge? 
• Någon som flirtar med dig? 

 
Hur vet du på Internet... 

• Att någon tar illa upp för något som du har sagt eller gjort? 
• Vad den andra personen vill eller känner? 
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10.10 Bilaga J – Fyra hörn om kärlek och relationer 
 
Påståenden och alternativ 
 
Viktigast med den som du är kär i är… 

• Att ni har kul tillsammans. 
• Att ni kan lita på varandra. 
• Att det pirrar i magen när ni ses. 
• Annat. 

 
Den sämsta egenskapen hos den du är kär i är… 

• Att den inte går att lita på. 
• Att den är svartsjuk. 
• Att den flörtar med andra. 
• Annat. 

 
Den sämsta egenskapen hos en kompis är… 

• Att den inte går att lita på. 
• Att den är svartsjuk. 
• Att den hänger med andra. 
• Annat. 

 
Viktigast med en kompis är… 

• Att ni har kul tillsammans. 
• Att ni kan lita på varandra. 
• Att det pirrar i magen när ni ses. 
• Annat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XII 

10.11 Bilaga K – Kollage om familj 
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10.12 Bilaga L – Metodmaterialet 
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” Får man en riktigt 
bra kompis så kan det 
hålla tills man dör ” 

- Ett metodmaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Stina Brandrup-wognsen



  
 

 
 



  
 

 
 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” 

(Lgr11, Läroplanen för grundskola och fritidshem 2011, reviderad 2015. 2015:7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

 

 
Tack!  
 
Tack till båda mina handledare som hjälpt mig att både kunna utföra arbetet men även 
att få mig på rätt spår när jag svävat iväg. Utan min handledare på VFU, 
verksamhetsförlagdutbildning, hade det inte varit möjligt att utföra. Tack för den hjälp 
och det stöd som behövdes för att hitta tid, plats och för de råd som jag fick för att 
lyckas. Tack även till min handledare för självständigt arbete som hjälpt mig med 
upplägg, att fokusera rätt och komma med idéer hur jag ska gå tillväga.  
 
Ett stort tack även till deltagarna som tillsammans hjälpt till att få det här så bra som 
möjligt genom att delta, ifrågasätta och diskutera och sätta på mig på prov. Det har 
varit de roligaste timmarna att göra det här tillsammans med er.  
 
Även ett stort tack till de som gjort det här innan. Till de som jag har kunnat hämta tips och 
inspiration ifrån för att möjliggöra det här arbetet. Det här arbetet behövs och genom att 
utveckla och synliggöra det kan det bara bli bättre och bättre.  

 



  
 

 
 

Innehållsförteckning 

Inledning __________________________________________________________ 1 

Tanken bakom upplägget ___________________________________________ 2 
Förberedelser 3 
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Introduktion _____________________________ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Intro 7 
Kontrakt 7 
Namnrunda 8 
Alternativ namnlek 8 

Respekt 9 
Avslutning 9 

Vänskap ___________________________________ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Intro 12 
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Utvärdering _______________________________________________________ 29 

Vill du arbeta vidare med mer? _________________________________________ 30 
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Referenser ________________________________________________________ 31 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Kontrakt I 
Utvärderingsfrågor II 
Har målen uppnåtts? III 
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Inledning 

 
Det här arbetet är ett resultat av ett självständigt arbete som utfördes vårterminen 2016 på 
lärarutbildningen med inriktning Grundlärare mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet 
Campus Kalmar. Det här metodmaterialet är utfört med hjälp av flickor i en årskurs fyra men 
framtaget att lämpa sig även för arbete med pojkar. Många av övningarna är hämtade från 
andra metodmaterial och har sedan anpassats för att fungera ihop med både pojkar och flickor 
i skolans verksamhet. Då arbetet är utfört på flickor är det här den begrundade erfarenheten är 
men med eftertanke och flexibilitet kan den även utföras med andra könsroller.  
 
Utgångspunkterna för arbetet är att skapa hållbara relationer i gruppen men även att stärka 
deltagarna som individer. Det här görs med stöd av Lgr 11 där det tydligt framkommer:  
 
Alla som arbetar i skolan ska:                       

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också̊ utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 

grupper, och                                                                    
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå̊ från ett 

demokratiskt förhållningssätt. 
(Lgr11, Läroplanen för grundskola och fritidshem 2011, reviderad 2015. 

2015:12) 
 
Arbetet genomsyras av det här genom att skapa en samlingspunkt där deltagarna lär 
sig att göra sina åsikter hörda, bli sedda samt lära dem att tänka normkritiskt. Arbetet 
syftar även till att skapa hållbara relationer genom att skapa en gemenskap och 
förståelse för andra och även att själv våga öppna upp sig och lära känna varandra på 
ett djupare plan.  
 
Metodmaterialet är till för att ses som ett underlag för arbete med mindre grupper. I den 
beprövade gruppen var det nio deltagare och de föreslagna tidsuppgifterna som finns under 
varje aktivitet är baserat på en gruppstorlek motsvarande tio deltagare. Varje pass har räknat 
ta ca 60 min men är bara till som ett förslag som man kan utgå från. Man behöver inte göra 
varje övning utan man väljer de övningar som man anser är relevanta. Det kan vara en god idé 
att lägga in tid för fika för att få deltagarna att slappna av och trivas. Det är även ett bra 
tillfälle att diskutera under och få deltagarnas synpunkter kring saker de själva väljer att 
diskutera.  
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Tanken bakom upplägget 
 
Tanken med de valda temana och upplägget för i vilken ordning de sker i är att det lätt 
ska kunna sammankopplas till varandra och att de ökar i svårighet för varje gång. Efter 
introduktionen handlar mötet om vänskap. Bakgrunden till det är att det är ett lite 
lättare ämne att prata om och diskussionerna är väldigt tillåtande och öppna. Det här är 
även ett genomgående tema vilket gör att det är en bra idé att starta med. Efter vänskap 
kommer familj. Något som många kan tycka är lite jobbigare att prata om men om 
man som samtalsledare är tydlig med att det finns många olika familjer och att man 
själv kan välja sin familj så kan man öppna ett normkritiskt förhållningssätt hos 
deltagarna och de blir lättare för diskussion. Det som är otroligt viktigt här att man 
som ledare känner av gruppen då en del kan tycka att det är väldigt känsligt att prata 
om vänner eller familj. Mötet efter familj är integritet. Det här är något som behöver 
förklaras och syftet är att få deltagarna att tänka på sig själva och var deras gräns går. 
Även hur man kan se gränser hos andra, t.ex. på nätet.  
 
Det som har gjorts när det här är färdigt är att ni har gått igenom relationer. Först 
relationer till kompisar, sedan relationer till familjen och sist relationen till sig själv. 
Det kopplas alla samman sedan när man går in på temat kärlek. Det här är ett tema 
som lätt kan utvecklas och man kan som samtalsledare själv bestämma innehållet i 
frågor och påståenden utefter vad de tidigare träffarna har handlat om.  
 
För att göra det enkelt så är varje tema uppbyggt på samma sätt. Först börjar det med 
syfte, mål, att tänka på samt mål från Lgr 11. Det här för att få fram syftet med hela 
arbetet och göra det synligt både för dig och de inblandande.  Det här behöver inte 
läsas upp eller visas för deltagarna men kan finnas till stöd för dig som ledare.  
 
För att starta varje tema börjar man med en Intro runda. Den ser liknande ut för alla 
teman men skiljer sig i vad deltagarna ska berätta om. T.ex. under vänskap ska de 
berätta om en egenskap som en bra vän har. Det som är likadant för alla teman är att 
deltagarna alltid ska börja med att berätta hur de mår idag. Det här kan kännas ytligt 
men är viktigt för att de då vet att man som ledare ser varje deltagare och det blir 
enklare för dig som ledare att läsa av på ett ungefär hur gruppen mår den dagen.  
 
Efter Intro är det olika övningar för de olika träffarna. Tänk på att det går att använda 
en övning även till ett annat tema, man kanske bara behöver ändra påståenden eller 
frågor.  
 
För de övningar där material behövs så står det i början av varje övning. Det är därför 
viktigt att man har läst igenom varje träff och tema innan så man är förberedd på vad 
som behövs för att kunna utföra övningen/övningarna.  
 
Efter övningarna är gjorda slutar alla teman på samma sätt genom Avslutning. Då 
sammanfattar man dagen samt berättar om temat för nästa träff. Deltagarna ges även 
möjlighet att ställa frågor om både det som rör dagens tema och nästa tema. Beroende 



  
 

3 

på tema så skiljer sig Avslutningarna lite från varandra men har som likhet att varva 
ner och ge deltagarna chans att ställa frågor och komma med synpunkter.  
 
Som tidigare nämnt är varje pass räknat att ta cirka 60 min. Inför varje övning står ett 
förslag på hur lång tid övningen ta. Det här är räknat på en grupp om tio deltagare. Det 
är inte säkert att övningen tar så långt tid det står, det kan även vara så att den tar 
mycket längre tid. Det beror helt på deltagarna och hur stort intresset är. Se den utsatta 
tiden som en riktlinje men planera in något extra ifall det skulle finnas tid kvar. 
Planera även att göra övningarna i den ordningen som du tycker passar bäst och som är 
mest relevant. Det kan vara så att ni får hoppa över en övning och då kan det vara bra 
att ha hunnit med det som viktigast. 

 
Förberedelser 

 
Oavsett hur ni tänker använda materialet så är det viktigt att vara förberedd och tänka 
på följande: 
 

• Försök att i god tid ta kontakt med de som är inblandade.  
• Vad tydlig med varför det här kommer att göras och vad målet är. 
• Träffa, diskutera och informera de som kommer att delta. 
• Gå igenom övningarna så att ni är förberedda och vet vad som ska göras. 
• Var tydlig när ni ge information och glöm inte att informera föräldrar eller 

vårdnadshavare.  
• Ha alltid en plan b om något oväntat skulle ske, t.ex. tiden blir kort, lokalen är 

utlånad eller någon övning inte går som väntat.  
• Tänk på att det är okej om det är tyst, det är inget fel om det under en stund är 

tyst när övningarna eller diskussionerna sker även om det kan kännas jobbigt.  
• Var tydlig i att det inte finns rätt eller fel och att det är helt okej om man inte 

vill delta i någon övning, det här kan behöva upprepas. 
 
Är tiden kort och ni redan har en grundad relation med deltagarna kan 
introduktionsträffen och informationsträffen ske samtidigt men det är viktigt 
deltagarna redan har visat tydligt intresse att de vill delta.  
 

Att tänka på innan ni börjar 
 
Målet med övningarna är att skapa en bättre relation i gruppen samtidigt som man kan väcka 
ett intresse och nyfikenhet hos deltagarna. Det som är viktigt att tänka på innan man börjar är 
att alla inte känner lika inför sådant här arbete och det gäller att du som ledare för gruppen 
känner dig trygg med ditt arbete för att det ska bli så bra som möjligt. Tänk även på att 
anpassa övningarna efter gruppen. Poängen är att det ska fungera för hela gruppen och inte att 
du ska följa boken till punkt och pricka.  
 
Glöm inte bort att alla deltagare är olika individer. De upplever alltså inte saker och ting på 
samma sätt. Vissa tycker att det är lätt att prata om allt möjligt medan någon annan kan tycka 
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att det är jobbigt. Man kan aldrig veta helt vad deltagarna har varit med om vilket betyder att 
man måste arbeta för att ha en tillåtande stämning där ingen känner sig illa till mods eller 
utanför. Det är därför viktigt att du som ledare läser på varje övning innan ett pass och känner 
av om den går att genomföra. Fundera innan varje träff hur du kan lösa olika problem som 
kan tänkas dyka upp och hur du kan hantera det så att träffarna blir trygga och ha en tillåtande 
stämning.   
 
Även om det är deltagarna som bestämmer mycket om vad som sägs och diskuteras så är det 
viktigt att man inte glömmer bort att det är du som ledare som styr och att du genom 
följdfrågor påverkar i vilken riktning samtalen går.  
 
 
 

Ett slutord innan start 
 
Syftet med det här metodmaterialet är att det ska vara ett stöd och att man själv som 
ledare och/eller lärare ska kunna utveckla det efter vad man anser är viktigt för 
gruppen. Resultatet kan se olika ut och det beror på att vi arbetar med individer som är 
helt unika. För mig som gjort det här arbetet var det utvecklande, roligt och framför 
allt otroligt givande. Jag lärde känna min grupp mycket bättre, jag utvecklade min 
skicklighet som ledare och lärare samt att jag klarade av att nå mitt mål. Deltagarna i 
gruppen kände själva en bättre samhörighet, de litade mer på varandra och ansåg att de 
lärde sig att se saker från andra perspektiv. De jag själv även kunde observera var att 
de började ta mer plats. De vågade lita på sig själva och sina åsikter och blev stärkta 
som individer. Det blev även jag.  
 
Varje lärare möter otroligt många elever och arbetet med att se varje enskild elev blir 
allt svårare. Det här kan skapa otrygghet och även utåtagerande hos en del elever. Om 
vi arbetar med att få eleverna att känna sig sedda, hörda och uppleva en gemenskap 
skapar vi tryggare, pålitliga och utvecklande elever som har större chans att lyckas. 
Och det är ju vårt mål som lärare och pedagoger!  
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Syfte 
Syftet med det här passet är att lära känna gruppen och låta de lära 
känna er. Syftet är även att informera deltagarna om vad som ska ske 
och hur det kommer se ut.  
 

Mål 
Målet med passet är att ha roligt tillsammans och skapa en grund för 
trygghet i gruppen. Även att formulera fram syfte och regler 
tillsammans med deltagarna och få de att längta till nästa gång.  
 

Tänk på!  
Det här passet handlar om att skapa trygghet men även skapa något 
roligt. Lägg tid på att leka och ska ni fika så lägg gärna energi på att 
göra stunden trevlig och avslappnad. Beroende på hur väl gruppen 
redan känner varandra kan fokus läggas på antingen att lära känna 
varandra eller att förändra redan tagna roller som kan finnas i 
gruppen genom lekar och rörelseövningar. Oavsett om gruppen 
redan känner varandra eller inte så kan deltagarna vara blyga och 
inte prata så mycket så lägg fokus på roliga övningar och lekar för att 
lätta upp stämningen. Planera gärna en extra lek eller övning ifall det 
skulle finnas tid över.  
 

Lgr 11  
”Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och 
generositet.” (2015:9) Genom viljan att lära känna varje individ och 
visa intresse skapas hållbara relationer som genomsyras av 
gemenskap. 
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Introduktion  

 
Intro 
Tidsåtgång: 15-20 min 
 

• Hälsa alla välkomna och presentera er själva. Gå igenom dagens upplägg och berätta 
vad det kommer handla om. 

• Berätta varför ni kommer att göra det här och vad syftet och målet är. 
• Berätta hur länge det kommer att pågå, hur många träffar ni kommer att ha, när 

träffarna kommer att ske och även hur länge ungefär varje träff är. 
• Berätta att ni kommer att utföra övningar och diskussioner och att allt är frivilligt. Det 

är helt okej om någon inte vill vara med på något och man behöver inte förklara 
varför.  

• Berätta att ni kommer att göra en runda. Det här kommer att göras inför varje pass och 
går ut på att deltagarna berättar hur de mår samt något som har med temat att göra.  

• Låt deltagarna prova på genom att gå en runda där de talar om sitt namn samt hur de 
mår idag.  

 
Kontrakt 
Tidsåtgång: 15 min 
Syfte: Att varje deltagare ska veta vilka regler som gäller 
samt känna sig trygg i gruppen. 
 
Gör så här: 

• Berätta att ni tillsammans ska utforma ett kontrakt.  
• Kontraktet är något som alla ska vara med på. (Du som samtalsledare kan ha börjat på 

ett kontrakt men berättar att ni tillsammans ska vara överens om det). 
• Har du förberett ett kontrakt läs igenom det och be om synpunkter.  
• Förklara att kontraktet kommer att vara färdigt till nästa träff och att det är då viktigt 

att alla är överens och kan skriva på det. (Förslag på kontrakt finns i bilaga A) 
 
Förslag på punkter att diskutera: 

Regler: 
• Att meddela om man inte kan 

närvara 
• Att komma i tid 
• Tystnadsplikt 
• Respekt mot de andra 

Bemötande: 
• Alltid lyssna på varandra 
• Inte kränka någon (förklara ordet) 
• Alla väljer själva hur mycket de vill 

delta 
• Alla får prata färdigt 
• Finns inga rätt eller fel 

 

-Anledningen till kontraktet är att alla deltagarna ska känna sig trygga i övningarna och 
diskussionerna. De ska känna att de kan öppna upp sig och inte skämmas eller tycka sina 
åsikter är fel. Genom kontrakt får gruppen även ett stark “vi”- känsla vilket kan leda till att 
stärka gruppens solidaritet och sammanhållning.  
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Tips! 
Det är bra om ledarna själva 
är med och börjar den här 
leken så att det blir 
tydligt för deltagarna hur 
den fungerar.  

Alternativ!  
Om man vill kan man byta ut 
egenskapen mot rörelse. Då gör 
deltagarna likadant som innan förutom 
att de gör en personlig rörelse 
istället för att säga en egenskap. 
Deltagaren efter säger föregående 
namn, visar rörelsen och säger sedan 
sitt eget namn och visar sin rörelse.  

Namnrunda 
Tidsåtgång: 10 min 
Syfte: Att alla ska lära känna varandra lite mer, att ge 
deltagarna utrymme att prata om sig själva och att lära sig 
allas namn. 
 
Gör så här: 

• Gå en runda där alla deltagarna får säga sina namn (förnamn, mellannamn, efternamn, 
smeknamn och namn som de själva valt). 

• Låt alla berätta vad namnen betyder, vart det kommer ifrån, hur de kommer sig att de 
fick just det namnet eller anledningen att de valt det.  

• Låt de även berätta vad namnet betyder för dem. 
 
Alternativ namnlek 
Tidsåtgång: 10 min 
Syfte: Att få gruppen att ha roligt, bjuda på sig själva och 
lära sig varandras namn. 
 
Gör så här: 

• Låt alla deltagare ställa sig i en ring. 
• Berätta att de ska tänka ut en egenskap hos sig själva som börjar på samma bokstav 

som deras namn, t.ex. “Envisa Eva”. 
• Gå en runda där alla deltagare säger sitt namn och sin egenskap. 
• Nästa person ska upprepa det som redan sagts (både namn och egenskap) och följa 

upp med sitt eget namn och egenskap. 
• Gå hela gruppen runt. 
• Om någon glömmer bort hjälper gruppen till. 
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Respekt 
Tidsåtgång: 10 min 
Syfte: Att skapa en gemensam grund och trygghet hos 
deltagarna. 
Material: Whiteboardtavla (stort papper fungerar också) och 
pennor. 
 
Gör så här: 

• Förklara att ni ska utföra en tankeövning som handlar om att säga det första som de 
kommer att tänka på när de hör något. 

• Berätta att det inte finns några fel utan att alla tankar som dyker upp är rätt och att det 
som någon säger idag inte behöver gälla imorgon eller ens samma dag.  

• Berätta att det handlar om det första man tänker och att det ska gå fort.  
• Under själva brainstormingen ifrågasätts eller diskuteras inte associationerna utan det 

kommer att göras efter. 
• Låt brainstormingen börja genom att låta deltagarna tänka fritt utifrån ordet Respekt.  
• Skriv upp alla förslag på tavlan samtidigt som du upprepar alla ord.  
• När det inte finns fler ord att säga samla upp det som sagts och låt alla titta på orden.  
• Fråga gruppen vad de tänker och följ upp med följdfrågor. 

 
Följdfrågor: 

• Är det viktigt med respekt? 
• Varför är det viktigt? 
• Hur kan jag få respekt? 
• Hur ger jag respekt? 
• Är det någon skillnad på hur killar 

och tjejer får respekt? 

 

• Hur kan det kännas att inte bli 
behandlad med respekt? 

• Hur kan det kännas när man ser att 
andra inte får respekt? 

• Är det skillnad på respekt för sig själv 
och respekt gentemot andra? 

 
Avslutning  
Tidsåtgång: 10 min 
 

• Sammanfatta dagens träff och berätta att det varit roligt att träffa och lyssna på alla. 
• Berätta om temat för nästa träff och ge deltagarna möjlighet att ställa frågor. 
• Ge deltagarna chans att ställa frågor som kan ha dykt upp under träffen. 
• Berätta att deltagarna gärna får ställa frågor även efter eller innan en träff.  
• Berätta att ni ser fram emot nästa träff och fråga om det är något speciellt som 

deltagarna vill ska vara med då.  
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Syfte 
Syftet med passet är att få deltagarna att reflektera över 
kompisrelationer. Vad kan problematisera en vänskap, när är en 
vänskap bra eller dålig? Syftet är även att ge en bra känsla rörande 
solidaritet och ger deltagarna ytterligare en chans att lära känna 
varandra. 
 

Mål 
Att få deltagarna att känna hopp och tilltro till att skaffa sig vänner. 
Målet är även att få deltagarna att reflektera över vänskapsnormer och 
få en chans att diskutera och ifrågasätta grupptryck, mobbning och 
kränkningar samt hur en bra vän kan vara. 
 

Tänk på! 
Alla upplever inte vänskap likadant. Det kan finnas någon i gruppen 
som aldrig har haft en vän medan någon annan kan ses som den mest 
populära och sedan en tredje som får utstå mobbning varje dag. De 
finns olika sorters vänner och det är deltagarnas erfarenheter och 
förutsättningar som bestämmer hur diskussionerna kommer att gå till. 
Var tydlig och normkritisk och prata så öppet och varierat du kan för 
att ge alla deltagarna en chans att kunna diskutera. En del kan tycka att 
det här är ett jobbigt ämne och det är viktigt att ta hänsyn till det.  
 

Lgr 11 
”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära.” (2015:10). I skolan möter elever många andra 
båda likasinnade och oliksinnade individer och skolan ska vara en plats 
där elever få socialkunskaper och där de blir respekterade av sina 
skolkamrater. 
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Vänskap 
 
Intro 
Tidsåtgång: 10-15 min 
 

• Hälsa alla deltagarna välkomna. 
• Berätta om dagens tema och vad vi ska göra idag. 
• Repetera kontraktet och reglerna och be alla att skriva under kontraktet. 
• Gå en runda där deltagarna får säga hur de mår idag och en egenskap som de tycker är 

viktigt hos en vän. 
 
Heta stolen - vänskap 
Tidsåtgång: 10-20 min 
Syfte: Att ge deltagarna en chans att öva på att ta ställning 
och tänka till om vad vänskap kan vara. 
Material: Stolar 
 
Gör så här: 

• Gå igenom övningen med deltagarna. 
• Ha en stol framme till varje deltagarna plus en extra. Den extra platsen är för att det 

ska finnas en ledig plats att byta till om det är någon som är ensam om att hålla med i 
ett påstående. 

• Läs ett påstående i taget och låt de som håller med att flytta på sig och de som inte 
håller med får sitta kvar.  

• Be dem som vill utveckla hur de tänkte kring påståendet.  
 

Påståenden: 
-Det är viktigt att ha en bästis 

-Alla är rädda för att bli utanför 

-Det är lätt att skaffa nya vänner 
-Ett tecken på bra vänskap är att 
vänner kan bli osams 

-Det är lätt att få kompisar av ett 
annat kön än det jag själv har 

-Det är lätt att få kompisar av 
samma kön 
-Det finns olika förväntningar på 
tjejers och killars vänskap 

-Det är svårt att veta vad man ska 
göra om någon blir mobbad 

-Det kan vara bra att skvallra på en 
vän 
-Det är alltid fel att ljuga för en 
kompis 

-Det ger status att ha många 
vänner 

-Mobbing borde polisanmälas 
-Lärare är dåliga på att se mobbing 

-Det är lätt att få kompisar på nätet 
-Skolan är bra på att stoppa 
mobbing 

-Det är lätt att bli svartsjuk på en 
kompis 
-De som mobbar borde byta skola 

-Man klarar sig bra utan kompisar 

-Det är lätt att bli kompis med 
någon som inte är lika gammal 
-Det kan vara rätt att ljuga för att 
hjälpa en kompis 
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Status 
Tidsåtgång: 10-20 min 
Syfte: Att få deltagarna att tänka till om det finns oskrivna 
regler kring status samt att öppna upp för samtal om det finns 
olika villkor för tjejer och killar när det kommer till 
status. 
Material: Whiteboardtavla (fungerar med stort papper) + pennor 
 
Gör så här: 

• Fråga gruppen om de känner till ordet status. 
• Rita upp två rutor på tavlan och markera det ena som tjej och det andra som kille. 
• Låt eleverna skriva vad de anser ger status i ramarna för tjejer respektive killar och det 

som inte ger status skriver de utanför ramarna.  
• Följ upp med diskussion. 

 
Exempel på följdfrågor: 

• Vad tänker ni när ni ser orden? 
• Är det samma sak som ger status i skolan som på nätet?- Om inte, vad är skillnaden? 
• Finns det några “tricks” för att mer status? 
• Är det samma “tricks” för alla? 
• Vilka skillnader är det på kraven som ställs på killar och tjejer? 

När det kommer till status på nätet: 
• Är det någon skillnad på tjejer och killars bilder och texter på nätet?  
• På vilket sätt är det skillnad? 
• Tror ni folk är ärliga i allt som de skriver på nätet? 
• Vad händer om någon inte håller sig inom tjej- eller killramen? 

 
Avslutning 
Diskussion och lista- Vänskap 
Tidsåtgång: 10 min 
Material: Papper och penna  
 
Gör så här: 

• Berätta om ordet vänskap 
• Diskutera frågorna: 
- Är det skillnad på hur tjejer och killar ställer upp för varandra? 
- Vilka konkurrerar mest med varandra av tjejer och killar?- Och hur kommer det sig att 

det är så?  
• Går det att peppa och stötta någon som inte är ens kompis? 
• Gå en runda där alla får säga hur de vill att andra ska bemöta dem 
• Låt alla deltagare tillsammans göra en lista på: 

vad man kan göra för sina kompisar 
 
Om det behövs hjälp med exempel: 

o Att stå upp för varandra 
o Inte snacka skit om varandra 
o Skratta med och inte åt varandra 
o Inte sprida rykten 
o Hjälpa varandra 
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Familj 
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Syfte 
Att få gruppen att lära känna varandra bättre och få möjlighet att 
visa upp mer av sig själva. Ett syfte är även att synliggöra och kritiskt 
granska kärnfamiljen och hur den ser ut och vad det finns för fler 
sorters familjer. Syftet med passet är även att reflektera över hur 
tjejer respektive killars roller synliggörs i familjer. 
 

Mål 
Deltagarna ska reflektera och kritiskt granska hur media och 
tidningar gestaltar det typiska kärnfamiljen och även reflektera hur 
de själva anser att den ser ut. Målet är även att lära deltagarna om de 
olika regler och förhållningssätt som finns och vilka rättigheter de 
har som barn.  
 

Tänk på!  
Att vara tydlig i att det finns flera olika sorters familjer. Familjer kan 
bestå av samkönade föräldrar, par utan barn, bonusföräldrar, 
bonussyskon, halvsyskon, djur, ensamstående föräldrar o.s.v. En del 
familjer finns nära medan en del har familjemedlemmar långt borta. 
Tänk även på att hemmet kan betyda olika för deltagarna. Någon 
kanske lever i ett hem med våld där hemmet inte alls är den trygga 
punkt som det borde vara medan en annan kanske anser att hemmet 
är det bästa den vet. Var tydlig med att förklara att det är upp till var 
och en hur mycket de vill berätta om sin familj.  
 

Lgr 11 
”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling”(2015:9). Skolan ska finnas till som stöd för 
föräldrar och för att ge eleverna den möjligheten måste de bli 
informerade om sina rättigheter. Skolan ska se efter varje elevs 
förutsättningar för att kunna stödja elevens utveckling.  
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Familj 

 
Intro 
Tidsåtgång: 10-15 min 
 

• Berätta om dagens tema, förklara att familj kan betyda många olika saker och att det är 
upp till var och hur de definierar sin familj.  

• Förklara att många ser familjen som de man växer upp med men att det är något som 
kan förändras genom livet och att familj mer har att göra med vilka man känner sig 
som en familj med och som man väljer att vara familj med. Det betyder att det inte 
behöver vara biologiska band. Familjen kan vara ens hund, morfar, kompis, en 
förälder o.s.v. 

• Repetera grundreglerna 
• Gå en runda där deltagarna får säga hur de mår idag och en sak som de gillar med de 

som de kallar sin familj.  
 
Kollage- Familj 
Tidsåtgång: 20-30 min 
Syfte: Att deltagarna får brainstorma vad de anser familj är 
samt öppna upp för vad någon annan kan tycka. Deltagarna får 
även kritiskt granska hur tidningarna framställer bilder och 
diskutera vad normer är. 
Material: Stort papper (alternativt flera mindre), klister, 
saxar, tuschpenna och tidningar 
 
Gör så här: 

• Diskutera med gruppen vad kollage är.  
• Instruera gruppen att de ska göra ett kollage med tema familj med hjälp av bilder som 

finns i tidningar.  
• Under tiden som de letar bilder, klipper och klistrar så kan diskussion om familj ske. 
• När kollaget är färdigt (ca 15 min) ställs det fram så alla kan se på det tillsammans. 
• Diskutera och följ upp med frågor. 
• Sammanfatta det som sagts med korta meningar eller ord som kan skrivas med 

tjockare tuschpenna på kollaget.  
 
Följdfrågor: 

• Vad tänker ni på när ni ser 
bilderna? 

• Vad är det för människor 
som syns? 

• Vilken hudfärg har de? 
• Vilka kön? 
• Hur många barn tror ni att 

de har? 
• Är de rika eller fattiga? 

• Verkar de ha några problem? -Om ja, i så fall 
vilka? 

• Vilka normer/regler för hur familjer ser ut 
förmedlar tidningarna? 

• Vilka människor är det som inte syns på 
bilderna? 

• Vad händer när en familj inte passar in i 
någon av de här normerna? 
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Tips! 
Den här övningen 
kan även göras 
med hjälp av 
rollspel.  

 

Tänk på! 
Alla har olika 
erfarenheter. Det 
betyder att man 
tänker på familj på 
helt olika sätt och 
inget sätt är rätt 
eller fel.  

Tips! 
Har ni tänkt fika? 
Det kan vara svårt för 
deltagarna att lugna 
ner sig och fokusera om 
de ätit socker. Byt 
plats på övningarna så 
ni gör den här innan 
fikat. 

Omvända roller  
Tidsåtgång: 10-20 min 
Syfte: Att deltagarna ska få vända på perspektiven och själva 
reflektera kring föräldraskap. 
 
Gör så här: 

• Dela in gruppen i par. 
• Låt dem fundera och diskutera vilka regler de skulle ha för sina barn om de var 

föräldrar och vad de skulle tycka vara svårt att hantera som förälder. 
• Återsamla gruppen och låt varje par berätta hur de tänkt. 
• Försök sedan tillsammans komma på förslag på hur de skulle kunna lösa de svåra 

situationerna som de kom på. 
 
 
 
 
 
 
Min familj 
Tidsåtgång: 5-10 min 
Syfte: Att deltagarna får tillfälle att reflektera kring vad 
som är viktigt för dem om de ska ha en familj.  
 
Gör så här: 

• Be deltagarna att sprida ut sig och placera sig själva bekvämt. 
• Berätta att den här övningen är individuell och att de inte ska prata med varandra. 
• Be deltagarna att slappna av och andas djupt och lugnt. 
• Be dem låta sina tankar vandra helt fritt om de ni pratat om under passet och känna 

efter hur övningarna kändes.  
• Efter en stund be dem tänka på sig själva och hur de vill ha sin familj, antingen idag 

eller i framtiden. Till exempel: 
o hur många den ska bestå av  
o vad de ska göra  
o hur de umgås och pratar med varandra  
o vilka regler som ska gälla  
o vem eller vilka som ska bestämma 
o hur man ska komma överens  
o o.s.v. 

• Efter en stund be deltagarna att komma tillbaka till nuet för att sedan öppna ögonen. 
• Fråga om någon vill berätta vad de tänkte på. 
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Viktiga telefonnummer och 
hemsidor! 

 
www.bris.se 

Barnens hjälpnummer:  
116 111 

 
www.jourhavandekompis.se 

Anonym chattjour för dig under 25 år 
 

Jourhavande adoptionskompis 
För dig som är adopterad och vill prata med någon 

Annan adopterad 
Telefon: 020-64 54 30  

Öppettider: tisdagar 18-21 
 

Save the children, Helpline 
För ensamkommande flyktingbarn 
Telefonnummer: 0200 -77 80 20 
Öppettider: varje dag 15-18 

 
www.dinarattigheter.se 

Stödchatt för unga som blivit utsatta för  
Hedersrelaterat våld och förtryck 

 

10.13 Avslutning 
Tidsåtgång: 10 min 
 

• Berätta för deltagarna att som barn bestämmer föräldrar eller andra vårdnadshavare 
över en tills man är 18 år och blir myndig. Det innebär att föräldrar kan bestämma 
över barnens liv (t.ex. vad man får och inte får göra) men också att de har ansvar över 
barnet och att barnets behov blir tillfredsställda och att barnet mår bra. Föräldrar får 
inte göra vad som helst mot sina barn. De får t.ex. inte utsätta barnet för våld eller hot 
om våld, låsa in dem eller inte tillåta dem att gå i skolan. 

• Berätta även att de finns lagar som säger att barn och vuxna inte får diskrimineras 
utifrån hur deras familj ser ut. Det kan t.ex. handla om att man har en förälder eller två 
föräldrar av samma kön. 

• Ge deltagarna möjlighet att ställa frågor till det som gjorts under passet.  
• Tala om nästa tema och ge dem möjlighet att ställa frågor kring det. 
• Berätta vad de kan vända sig om de själva eller någon annan har problem i sin familj. 
• Gå en runda och fråga vad deltagarna tycker om passet.  
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Att stärka deltagarna som individer och ge dem en större säkerhet 
och förståelse över sina gränser. Även att uppmärksamma 
deltagarna att gränserna kan vara olika och kan ändras hela tiden. 
 

Mål 
Att få deltagarna att reflektera över sina egna gränser samt vart 
andras gränser kan gå. Att öka deltagarnas förståelse för andra 
människor samt känna sig trygga i sig själva och deras gräns. 
 

Tänk på! 
Alla vet inte vad deras gränser går. En del kan ha fått sina gränser 
överskridna flera gånger och kan ha svårt att säga stopp. Ha 
förståelse och tålamod för det här. Var tydlig med att det här kan 
vara svårt och var även tydlig med att det är okej att ha en gräns som 
kanske skiljer sig från andra. Det kan handla om hur man mår för 
dagen, vem den andra personen är eller något annat. Det finns 
mycket som kan påverka vad ens gräns går och det ser olika ut för 
alla. Var även tydlig med att det alltid är den som överskrider en 
gräns som gör fel men att vi kan underlätta för oss själva om vi 
tydligt visar var gränsen går. Det här är något som man behöver 
träna på och ju mer vi gör det ju tydligare och lättare blir det för oss 
själva. 
 

Lgr 11 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet” (2015:7). Skolan ska se till varje enskild elevs 
förutsättningar och erfarenhet samt ”främja deras förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse”(2015:7). 
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Integritet 
 
Intro 
Tidsåtgång: 15 min 
Berätta om ordet integritet: 

• Egen integritet handlar om att man som individ har rätt till att bestämma om sin egen 
personlighetssfär. Med det menas att man som person bestämmer själv över sina 
tankar, känslor, kropp, tro, egna utrymmet o.s.v. Med det här menas även att integritet 
är olika för olika människor och det betyder även att man uppfattar saker och ting 
olika. Till exempel kan någon känna sig kränkt av något som en annan inte alls tycker 
är elakt. Att veta sin egen gräns och vad min integritet är kan vara viktigt för att jag 
ska veta hur jag kan bemöta andra och att andras integritet kan vara helt olik min egen. 
En del personer gillar till exempel inte att kramas för att deras gräns när det kommer 
till beröring och personlig sfär är kortare än vad det kan vara för någon annan som 
gillar att kramas. 

• Gå en runda där deltagarna får säga hur de mår idag och något som de tycker är 
modigt. Det kan handlar om något generellt, någonting som de sett, läst eller själva 
gjort. 
 

Här är min gräns! 
Tidsåtgång: 10-15 min 
Syfte: Att upptäcka och öva sig på att känna var ens 
personliga gräns går. 
 
Gör så här: 

• Berätta att vi ska undersöka vart vår kroppsliga personliga sfär är. Den privata sfären 
visar hur nära vi kan komma andra människor och vad vi tycker är bekvämt. Berätta 
att det här är något som kan variera från dag till dag och kan beror på saker som 
händer runt omkring oss men även på vårt humör och vem den andra personen är. Det 
är inte heller alla som känner till sina gränser och det är inte konstigt eller annorlunda, 
det kan bara vara så. För de som inte vet eller är osäkra får utföra övningen utefter de 
förutsättningar som de har för dagen (med humör, omgivning och vem den andra 
personen är som exempel). 

• Dela in gruppen i par, är det någon som är ensam kan man som ledare själv delta eller 
låta en grupp vara tre. 

• Den ena personen i gruppen ska ställa sig med ryggen mot en vägg medan den andra 
ställer sig en bit ifrån. 

• Den som står mot väggen ska hela tiden stå still medan den andra ska sakta med korta 
steg gå framåt mot sin partner. 

• Det är viktigt att deltagarna försöker ha ögonkontakt med varandra medan de närmar 
sig varandra. Tycker de att det är obehagligt kan de titta någon annanstans som känns 
bekvämt, till exempel på pannan, axeln, väggen eller liknande. 

• Varje par arbetar i sin egen takt. 
• När personen som står still tycker att det känns för nära säger den stopp. 
• Efter en liten stund känner personen efter om det är okej att den andra kommer lite 

närmre eller om gränsen går där. 
• Efter en omgång byter paren så att båda får testa de olika rollerna, ni kan även göra en 

gång till men då byta par. 
• Följ upp med diskussion om hur de kändes. 
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Ömsesidighetsövning 
Tidsåtgång: 10-15 min 
Syfte: Att stärka deltagarnas rätt att sätta gränser som får 
dem att reflektera över ömsesidighet i relationer och hur 
beröring kan påverka. 
 
Gör så här: 

• Sprid ut deltagarna och be dem placera sig så skönt det går. 
• Be dem att blunda och tänka på: 
- Att de blir kramade mot sin vilja, någon kommer och krama dem fast de inte vill. 
- Hur de kan kännas att krama någon som inte vill bli kramad. Be dem tänka på hur den 

personen visar med kroppen att de inte vill bli kramade. 
- Att bli kramad av någon som man vill bli kramad av.  
- Hur det känns att krama någon som verkligen vill bli kramad. Be dem tänka på hur 

den personen visar med kroppen att den vill bli kramad. 
• Be dem släppa upplevelsen och komma tillbaka. 
• Be dem öppna ögonen. 
• Diskutera om hur de kändes och om de fick några tankar om övningen. 
• Berätta om ömsesidighet: 

Ömsesidighet handlar om att det är lika från båda sidor. En ömsesidig kärlek handlar 
om matt båda parterna tycker om varandra lika mycket. Om någon till exempel säger: 
- Åh vad jag tycker om dig! Och får svaret: - Det är ömsesidigt så betyder det att de 
båda tycker om varandra. Man kan även ha en ömsesidig respekt för varandra och då 
behöver men inte tycka om eller gilla varandra men respektera varandra lika mycket. 

 
Gränser på nätet 
Tidsåtgång: 10-15 min 
Syfte: Att fundera över hur gränser kan sättas på nätet. 
Material: Papper och penna 
 
Gör så här: 

• Dela in gruppen i par, är det ojämnt går det bra med en tre grupp. 
• Be paren att sprida ut sig lite så de kan diskutera med varandra. 
• Ställ frågor och be dem tänka så öppet som möjligt och få med så mycket sociala 

medier som de kan komma på. 
• Avsluta med diskussion med alla tillsammans. 
• Om man vill kan man skriva upp frågorna på tavla eller stort papper, frågorna kan 

även skrivas ut så att varje par kan skriva svaren direkt på pappret. 
 

Förslag på frågor: 
 
Vad kan du göra på Internet om du vill ha kontakt med... 

• Någon ny kompis? 
• Någon som man vill flirta med? 

Vad kan du göra på Internet om du inte vill ha kontakt med… 
• En kompis? 
• Någon man haft kontakt med länge? 
• Någon som flirtar med dig? 

Hur vet du på Internet... 
• Att någon tar illa upp för något som du har sagt eller gjort? 
• Vad den andra personen vill eller känner? 
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Avslutning 
Tidsåtgång: 10-15 min 
 

• Be deltagarna ställa frågor om dagens tema och att det är okej att annars fråga efter om 
man inte vill att någon annan ska höra eller veta. 

• Säg några avslutande ord om att respektera både sina egna och andras gränser. 
• Berätta om nästa tema och ge dem möjlighet att ställa frågor kring det. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips! 
Har någon av deltagarna fått sin gräns överskriden på nätet? 

Eller vill ni ha mer information vad man kan göra om det 
skulle ske? 
Gå in på: 

www.krankt.se 
För information hur man kan gå tillväga om man blir 

behandlad oschysst på nätet. 
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Kärlek 
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Syfte  
Synliggöra olika sorters kärlek och viken av kärlek till sig själv. Syftet 
med passet är att återkoppla tidigare pass genom att definiera olika 
sorters kärlek och knyta samman allt.  
 

Mål 
Att deltagarna ska reflektera över hur olika kärlek kan vara och vad 
de betyder för dem. Även att få deltagarna att fundera över sin kärlek 
till sig själva och lära dem synliggöra den.  
 

Tänk på! 
Alla har olika uppfattningar om vad kärlek är. Tänk på att vara så 
inkluderande som möjligt och ta deras åsikter på allvar. Även om 
deltagarna är unga så kan deras kärlek vara stark och djup och såras 
lika mycket. Tänk även på att inte säga han eller hon utan prata om 
partner och utgå inte från att alla deltagare vill ha en partner. 
 
För att knyta samman alla tidigare pass bör ni ta upp 
vänskapskärlek, familjekärlek och kärlek till sig själv och var tydlig 
med att de olika begreppen kan betyda olika för människor.  
 

Lgr 11 
”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att 
de förs fram” (2015:8). Alla elever är unika individer och har olika 
åsikter. Skolan ska arbeta men att lära eleverna att vara normkritiska 
och att kunna argumentera för sina åsikter samtidigt som de är 
öppensinnade för andras. 
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Kärlek 
 
Intro 
Tidsåtgång: 10-15 min 

• Berätta om dagens tema. 
• Gå en runda där deltagarna får säga hur de mår idag och vad de tänker på när de hör 

ordet kärlek. 
 
Fyra hörn om kärlek och relationer 
Tidsåtgång: 5-10 min/påstående 
 
Gör så här: 

• Berätta att du kommer att läsa upp ett påstående där det finns tre olika svarsalternativ 
samt ett öppet alternativ om inget av de andra tre stämmer in. 

• Läs igenom ett påstående i taget. 
• Gå igenom alternativen som finns. 
• Gå till olika hörn av rummet samtidigt som du läser upp alternativen. 
• Få alla alternativ att låta som bra hörn och visa inte vad du tycker om alternativen. Det 

fjärde hörnet är ett valfritt svar. 
• När du har läst upp alla alternativ låter du deltagarna gå och ställa sig i det hörn som 

de vill stå i. 
• Låt de diskutera tillsammans med de andra som står i samma hörn. Är det någon som 

står själv kan du som ledaren gå dit. Påpeka gärna att det är modigt att välja ett eget 
hörn. 

• Låt sedan varje grupp berätta vad som har diskuterats och förklara att det är okej att 
byta hörn efter att man har hört de andras motivering. 

• Följ upp med följdfrågor. 
 

Påståenden och alternativ: 
 
Viktigast med den som du är kär i är… 

• Att ni har kul tillsammans. 
• Att ni kan lita på varandra. 
• Att det pirrar i magen när ni ses. 
• Annat. 

 

 

Den sämsta egenskapen hos den du är kär i är… 
• Att den inte går att lita på. 
• Att den är svartsjuk. 
• Att den flörtar med andra. 
• Annat. 

 
Den sämsta egenskapen hos en kompis är… 

• Att den inte går att lita på. 
• Att den är svartsjuk. 
• Att den hänger med andra. 
• Annat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Viktigast med en kompis är… 

• Att ni har kul tillsammans. 
• Att ni kan lita på varandra. 
• Att det pirrar i magen när ni ses. 
• Annat. 

 
  

1

Tänk på: 
Här kan påståenden 
ändras utefter vad 
som känns 
relevant. Hitta på 
nya egna eller 
använd de här som 
en grund. 

2
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TIPS! 
Tycker deltagarna att 
det är svårt att skriva 
till sig själva kan de 
låtsas att det är någon 
annan som skriver till 
dem. I så fall får de 
utgå från vad de tror 
att den personen ser 
och älskar hos dem. 

Följdfrågor: 
 

• Är det någon skillnad mellan vänskapskärlek och partnerkärlek? Vad handlar den 
skillnaden om i så fall? 

• Vad kan du göra om en partner eller vän behandlar dig illa? 
• Är det viktigare att ha en vänskapskärlek eller partnerkärlek? 

 
 

Brev till dig själv 
Tidsåtgång: 15-20 min 
Syfte: Att synliggöra kärleken till sig själv och få 
deltagarna att reflektera över sig själva som personer och vad 
de tycker om med sig själva. 
Material: Papper, kuvert, pennor och bakgrundsmusik med 
kärlekslåtar. 
 
Gör så här: 

• Fråga deltagarna vad de tänker på när de hör ordet kärlek. 
• Berätta att det finns flera olika sorters kärlek och att den här övningen handlar om 

kärleken till sig själv. 
• Be deltagarna att ge exempel på en sak som de tycker om med sig själva. 
• Be deltagarna att sprida ut sig i rummet och berätta att de nu ska skriva ett kärleksbrev 

till sig själva. De kan välja att skriva fritt, skriva en dikt, en låttext eller vad de vill. 
• Var tydlig med att de inte kommer att behöva läsa upp det som de har skrivit utan det 

är enbart till dem själva. 
• Be deltagarna blunda och tänka på vad de verkligen älskar hos sig själva och ge 

exempel på vad de kan skriva i brevet. 
• Dela ut papper och pennor. 
• Låt dem börja skriva och berätta att de bara har 10 min på sig att skriva. 
• Berätta att de inte behöver tänka på stavning eller hur de formulerar sig utan att de 

istället ska anstränga sig för att verkligen känna efter och vara helt ärliga i det som de 
skriver. 

• När alla är klara delar du ut kuvert som de lägger sina brev i och klistrar igen. 
• Be dem skriva namnet på kuverten. 
• Alternativt kan de behålla breven själva för att öppna det någon dag när de behöver bli 

påminda om sin kärlek eller så behåller ledaren den för att dela ut vid ett tillfälle 
längre fram. 

• Följ upp med följdfrågor 
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Vad de kan skriva om i brevet 
 

• Tänk på hur det känns att tycka om dig själv 
• Tänk på de egenskaper som du verkligen  

uppskattar hos dig själv 
• Tänk på hur originell just du är 
• Tänk på ett ögonblick med dig själv som varit  

viktig för dig 
• Tänk på hur glad du är för att du är du 
• Tänk på de svårigheter du mött och klarat av 
• Tänk på vad som är viktigt för dig, för att din relation med dig själv ska fungera 
• Tänk på din gemensamma framtid ihop med dig själv, hur länge du kommer att vara 

med dig själv 
 

Följdfrågor: 

• Hur kändes det att göra övningen? 
• Vad det svårt eller lätt? 
• Varför tror ni att mycket kärlek på film och musik handlar om att man ska vara just 

två? 
• Är det vanligare att skriva kärleksbrev till en partner än till sina vänner, 

familjemedlemmar eller till sig själv? 
• Vad räknas som “kärleksbrev”? 

 
Avslutning 
Tidsåtgång: 10-15 min 
 

• Ge deltagarna möjlighet att ställa frågor om dagens tema. 
• Sammanfatta kort alla träffarna som ni haft och fråga hur deltagarna om de har några 

tankar om träffarna. 
 
Är det här den sista träffen? Be gärna deltagarna svara på några frågor för att utvärdera hur de 
tycker att det har varit. Finns inte tid till det här rekommenderas att det görs kort efter ni setts 
för att ge deltagarna möjlighet att komma ihåg så mycket som möjligt.  

Förslag på frågor: 
 

• Har ni lärt er något på de här träffarna? 
- Om ja, vad då för något? 

• Vad anser ni/du kan göras bättre? 
• Finns det något mer som ni/du skulle vilja prata om? 
• Vad tycker ni/du var bäst? 
• Vad var sämst? 
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Utvärdering 
 
 
Bra jobbat! Nu är du färdig och kommer till den en av de viktigaste bitarna, utvärderingen. 
Har du redan fått svar från deltagarna så är du redan på god väg. Men vad tycker dina 
kollegor? Ser du själv någon förändring och framförallt hur har det gått? Har ni följt målen 
som ni ville uppnå och känner ni att ni har utvecklat både er själva och gruppen? Bland 
bilagor hittar ni några enkla utvärderingsmallar med frågor som ni kan ställa både er själva, 
kollegor, föräldrar, vårdnadshavare eller andra som är inblandade i deltagarnas vardag.  
 
Utvärderingen är viktig för att arbetet ska kunna fortsätta. Relationsarbete är en viktig del av 
varje barns liv och vi måste utmana oss själva för att kunna uppnå de mål vi har. Det kan 
handla både om skolans- och fritidshemmets uppdrag men även vårt uppdrag som vuxna 
medmänniskor i ett barns liv.  
 
Glöm inte bort att ditt arbete är viktigt. Även om det inte gått precis som du ville så kan det 
räcka med att någon känner skillnad. Någon kanske känner sig mer sedd nu, eller har fått en 
större förståelse för andra?  
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Vill du arbeta vidare med mer? 
Nedan följer tips om andra metodmaterial som riktar in sig på arbete med unga. Här kan ni 
utveckla ert arbete ytterligare eller själva bara läsa och inspireras. Fler tips på läsning hittar ni 
även bland referenser! 
 
Metodmaterial  
 
Ageraguiden – av Vi Unga (2010) Ett metodmaterial om normer och makt. Med Mod att 
mäta kan man mäta jämställdheten, diskriminering och undersöka olika sorters makt.  
 
Allt är möjligt: en handbok i mediekritik - av Nätverket Allt är möjligt (2004). En 
pedagogisk handledning om hur unga kan hantera media och bli mediekritiska.  
 
Aktiva värderingar - av John M Steinberg (2013) Konkreta övningar och metoder som syftar 
till att hjälpa ungdomar att ta positiva beslut som berör deras eget ansvarstagande och deras 
omtanke om andra. 
 
Bryt! – av RFSL Ungdom (2011) Metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i 
synnerhet.   
 
I normens öga - av Friends (2008) Ett metodmaterial som hjälper till att ifrågasätta och 
kritiskt granska normer.  
 
O/lika - av LSU (2008) Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering.  
 
Motmakt - av Stjärnjouren (2012) Ett feministiskt metodmaterial utvecklat för 
tjejgruppsarbete. Är inriktat för unga tjejer men kan har många avsnitt som även inkluderar  
pojkar.    
 
Skrattturnen – av Clowner utan gränser. Ett metodmaterial framtaget för barnens rätt till att 
vara barn samt att barn insyn i andras barns verklighet på flykt.  
 
E-skrifter 
 
”Det här är dina rättigheter - för barn 5 - 9 år”, Rädda barnen 
 
”Hej Sverige, lärarhandledning”, Friends i samarbete med UNHCR 
 
”Självklart! – för barn 10 – 12 år”, Rädda barnen 
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Referenser 
Här är de material som det här arbetet har utgått från. Även här finns det intressant läsning om 
man vill gå vidare med ett liknande arbete 
 
Bryt – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, RFSL ungdom 
och Forum för levande historia 2005/2011.  
 
Ellen – handledning för samtalsledare, Rädda barnen, 2006. 
 
I normens öga – metoder för normbrytande undervisning, Friends 2008.  
 
Mötas och stärkas – strategier och metoder för utåtriktat tjejjoursarbete, Stjärnjouren 2008.  
 
Ses offline? – Ett metodmaterial, Ungdomsstyrelsen 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

I 
 

Bilagor 
 
Kontrakt 
 
För att delta på träffarna som kommer ske __________________ under veckorna 
______ 
för ____________ så måste deltagarna följa vissa regler. Reglerna är följande: 
 

• Det är tystnadsplikt, alltså det som sker eller pratas om under träffarna får inte 
spridas till någon annan som inte ingår i gruppen. 

• Man får aldrig kränka eller vara elak mot någon annan i gruppen. 
• Det som händer under mötena är hemligt och får inte diskuteras med någon som 

inte ingår i gruppen. 
• Det råder demokrati i gruppen vilket betyder att alla har lika stor rätt att säga vad 

man tycker. 
• Det finns inga direkta fel eller rätt och allas synpunkter är viktiga. 
• Om man känner sig ledsen eller nere så ska gruppen finnas som tröst. 
• Vi ska peppa varandra. 
• Inga frågor eller diskussioner är dumma. 
• Alla lyssnar när någon pratar. 
• Alla deltar så mycket som de själva vill. 
• Ingen ska bli tvingad att säga något den inte vill. 

 
Om någon av reglerna bryts kommer ett samtal i första hand ske med samtalsledare men 
kan tas vidare till samtal med lärare och sedan diskuterar vi hur ska fortsätta. För att det 
ska bli så roligt och intressant som möjligt för alla som deltar är det viktigt att allt som 
sker hålls hemligt, om inte annat sägs under träffarna. Alla som deltar gör det frivilligt 
och det är helt okej att vara med på träffarna utan något direkt deltagande. Det som är 
viktigt att veta är även om man inte deltar får man inte sprida information om vad som 
sker till de som inte är med i gruppen. 
 
Samtalsledaren får inte heller sprida information om vad som sker under mötena om det 
inte är så att det kan vara någon som är i fara. Vid sådant fall kommer samtalsledaren 
prata med den eleven personligen så ingen annan får ta del av det. 
 
Träffarna kommer att ske för gruppens skull och det kommer därför att vara gruppen 
som bestämmer vad träffarna ska innehålla. Samtalsledare finns med som stöd och kan 
komma med förslag men har lika stora rättigheter som alla andra deltagare. 
 
Jag_________________________________ förstår reglerna för att kunna vara med och 
delta i träffarna och intygar här med att jag kommer att följa reglerna som är beskrivna 
ovan. 
 
Datum____________________________ 
 
Signatur___________________________ 
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10.14 Utvärderingsfrågor 
Exempel på frågor som du både kan fråga dig själv eller andra som är inblandade i 
deltagarnas liv. 
 

• Hur tycker du att relationerna har varit hos den utvalda gruppen innan? 
 

• Anser du att det har skett någon förändring? 
 

• Hur tycker du att flickornas relation överlag är till andra? 
 

• Hur tror du att man kan gå vidare med ett sådant här arbete? 
 

• Vad anser du kan vara bra med att arbete så här? 
 

• Vad kan göras bättre? 
 

• Slutligen, anser du att sådana här arbeten behövs? 
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10.15 Har målen uppnåtts? 
Här kan ni enkelt kryssa i om ni själva anser att målen har blivit uppfylla. 
 
  
Datum: 
 

 
Inte direkt 

 

 
 

 

 
Hyffsat 

 

 
Väldigt bra! 

 
     

Har gruppen haft roligt 
tillsammans? 

    

Känner gruppen 
trygghet tillsammans? 

    

Har de fått en bättre 
förståelse för andra 
människor samt sig 
själva? 

    

Har gruppen utvecklat 
ett kritiskt tänkande? 

    

Har deltagarna 
mottagit information 
om deras egna 
rättigheter? 

    

Har deltagarna lärt sig  
om sina och 
andra människors 
gränser? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Har deltagarna förstått  
Innebörden av ordet 
respekt? 

 
 
 

     

  

Vad anser ni var bäst? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 

Vad anser ni var sämst? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 

Vad behöver utvecklas? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________ 



  
 

IV 

 


