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Abstrakt 
Det utvecklingsinriktade arbetet syftar till att skapa ett bättre och hållbarare gruppklimat 

på fritidshemmet genom planerade gruppstärkande aktiviteter. Fritidshemmet som arbetet 

utfördes på vänder sig till elever i årskurs 2-3 och på bestod till 99% av elever med 

utländsk bakgrund. En av utgångspunkterna i arbetet var att minska på de konflikter som 

uppstod på fritidshemmet. En annan utgångspunkt är att utvecklingsarbetet ska vara lätt 

att överföra på andra fritidshem som befinner sig både i liknande situationer eller som 

bara vill testa någonting nytt. Under fem veckor genomfördes elva olika planerade 

gruppstärkande aktiviteter som dokumenterades genom processdagbok och observationer. 

I utvecklingsarbetet ingick även elevenkäter, sociogram, elev- och pedagogintervjuer i 

både för- och efterarbetet. De olika planerade gruppstärkande aktiviteterna som utfördes 

valdes delvis av mig men även med hjälp av eleverna i verksamheten som fick komma 

med förslag som jag antingen använde mig av rakt av eller integrerade i andra aktiviteter. 

I studiens nulägesanalys framgick bland annat en brist på aktiviteter som eleverna ansåg 

vara roliga, svårigheter att få tag i en vuxen om det behövdes samt att det fanns tydliga 

grupperingar bland eleverna på fritidshemmet. Resultatet visar en förbättring av samtliga 

dessa punkter och gruppklimatet blev allt mer hållbart ju längre arbetet pågick. 
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1 Inledning  

1.1 Meningsfull fritid 

Jag har arbetat på flera olika skolor och fritidshem under tre år innan jag påbörjade min 

utbildning till lärare i fritidshem och har fått en inblick i hur arbetet kan se ut på olika 

fritidshem. Klimatet på det fritidshem jag kommer att göra mitt utvecklingsarbete på är 

dock betydligt hårdare än på samtliga skolor jag arbetat på tidigare. I detta arbete 

definieras klimat som relationer och interaktionsmönster individer emellan, vilket enligt 

Thornberg (2013) också kallas socialt klimat. En stor faktor till det här kan vara brist på 

planerade aktiviteter på fritidshemmet. Skolinspektionen (2010) nämner att det på vissa 

fritidshem i hög grad förekommer konflikter och kränkningar. Dessutom saknas ofta ett 

genomtänkt förebyggande arbete anpassat för det särskilda fritidshemmets behov. I mitt 

utvecklingsarbete vill jag sträva efter ett bättre klimat på fritidshemmet. För att skapa en 

bättre stämning mellan eleverna på fritidshemmet använder jag mig av planerade 

gruppstärkande aktiviteter en till två gånger i veckan. Aktiviteterna varierar men består 

alltid av en grundtanke om samarbete och förbättrad gruppsammanhållning. Jag har 

själv ansvarat för dessa gruppstärkande aktiviteter i samförstånd med pedagogerna i 

verksamheten. Tanken med mitt utvecklingsarbete är att hitta ett sätt att närma mig 

eleverna i tidig ålder och fokusera mer på deras tid på fritidshemmet. Genom att närma 

sig eleverna får vi lärare mer förståelse för varje elevs situation samtidigt som eleverna 

kan få mer förståelse för vår situation. Med hjälp av planerade gruppstärkande 

aktiviteter på fritidshemmet hoppas jag kunna öka elevernas respekt och förståelse för 

varandra samt att rubba på eller ändra på de olika elevgrupperingarnas negativa 

tankebanor och på så sätt få ett lugnare och bättre klimat på fritidshemmet som i sin tur 

leder till en meningsfull fritid för eleverna. 

 

1.2 Bakgrund 

Gruber (2008) skriver i sin studie om hur personal på skolor med högt antal elever med 

utländsk härkomst ofta ställer höga krav på eleverna vad det gäller rättvisa, tolerans och 

respekt. Däremot stämmer dock dessa krav sällan med utgången i elevernas sociala 

relationer då exempelvis fysiska konfrontationer mellan eleverna överlag är vanligare 

här än på skolor med lägre antal elever med utländsk härkomst. 

 

Under min VFU-period på fritidshemmet förklarade pedagogerna att de ständigt 

arbetade med värdegrundsfrågor, både i skolan och på fritidshemmet. Däremot blev 

resultatet, precis som Gruber (2008) skriver, i stort sätt obefintligt. Eleverna tog med sig 

sina frustrationer från hela dagen och fick utlopp för dem på fritidshemmet. Eftersom 

det sällan fanns planerade gruppstärkande aktiviteter för hela gruppen på fritidshemmet 

gav det eleverna mycket tid för egenstyrda aktiviteter. Problemet är att eleverna 

använde mycket av den tiden för att provocera varandra och söka konflikter. När sedan 

konflikter uppstod och pedagogerna tog eleverna åt sidan fick eleverna försöka att 

förklara sig, pedagogen tillrättavisade dem och därefter var det bara för eleverna att gå 

iväg och fortsätta i samma negativa banor som tidigare. Därmed blev inte påföljderna av 

elevernas agerande och brott mot värdegrundsreglerna på skolan mer än en skarp 



  
 

2 
 

tillsägelse. När eleverna därefter uppfattar att bestraffningen för deras handlingar inte 

blir värre finns det en risk att de lätt kan utnyttja mönstret då de vet om påföljderna. 

 

Enligt Ihrskog (2006) skapas barns sociala förmåga i första hand genom samspel med 

föräldrar och syskon. Deras sociala kompetens är sedan avgörande för att kunna knyta 

kontakter med andra samt för att kunna behålla en relation. 

 

I och med att eleverna på min skola ordagrant kommer från hela världen så innebär det 

att deras bakgrunder ser väldigt olika ut. Vissa elever har bott i Sverige större delen av 

sitt liv, andra har varit här i ett par månader. Detta leder till en kulturkrock bland 

eleverna på grund av olika uppväxtvillkor, syn på familj, vänner samt hemmiljöer där 

exempelvis religion kan spela en stor roll. På grund av dessa faktorer kan en 

utomstående få en större förståelse för att det faktiskt kan uppstå konflikter eleverna 

emellan. Skolledningen och personalen är väldigt noggranna med att påpeka att samtliga 

elever på skolan är lika värda och har samma rättigheter. Även om skolan fokuserar på 

dessa värden tar eleverna fortfarande med sig värden från sina hem. 

 

Enligt Skolverket (2014) är relationerna eleverna emellan och mellan eleverna och 

personalen viktiga redskap för ett lyckat arbete på fritidshem. Personalen har även ett 

viktigt uppdrag i att ta tillvara på elevernas intressen och skapa situationer i vardagen 

där eleverna kan utmanas i sitt lärande. 

 

På det fritidshem som jag har utfört mitt utvecklingsarbete på anser jag att relationerna 

mellan elever och lärare är relativt goda. Det som saknas i verksamheten anser jag är att 

utforma innehållet i högre grad från elevernas intressen. Det leder till att eleverna får 

väldigt mycket frihet till att utgå ifrån egna intressen då större delen av tiden på 

fritidshemmet går åt till fri lek. Jag anser dock att personalen bör se över sina rutiner 

och hitta nya sätt att arbeta på med elevernas intressen då det nuvarande sättet ofta 

utmynnar i konflikter i elevgruppen. Verksamheten överlag har, som jag uppfattar det, 

varit statisk och ej uppmuntrat eleverna till att prova nya aktiviteter tillräckligt mycket.  

 

Som tidigare nämnts var klimatet på skolan och fritidshemmet betydligt ”råare” än på 

de skolor jag tidigare gjort VFU och arbetat på. Mycket av elevernas tid på 

fritidshemmet gick åt till att bråka med varandra, både verbalt och fysiskt. Detta ledde i 

sin tur till att den större delen av lärarnas tid på fritidshemmet gick åt till att sära på 

elever som bråkade samt samtala med dem efteråt. Oftast slutade det med att eleverna 

höll sams men istället sökte konflikter med andra elever på fritidshemmet. När jag 

diskuterade situationen med mina kollegor berättade de att elevernas beteende oftast har 

att göra med deras uppväxt, tro och kultur. Enligt lärarna är eleverna uppfostrade till att 

försvara sin heder med våld och man provocerar varandra genom att förolämpa 

exempelvis den andres familj. Däremot är det vanligt att eleverna leker tillsammans 

igen bara några minuter efter att de varit i slagsmål. Dessa påståenden kan låta väldigt 

logiska och lärarna vidhåller denna idé. Jag är däremot tveksam till om detta verkligen 

stämmer. Dessa tankar som lärarna besitter grundar sig framförallt i erfarenheter då 

samtliga lärare på avdelning arbetat på skolan i över nio år. 
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2 Tidigare forskning och teorianknytning 
I följande avsnitt presenteras relevanta kopplingar till aktuell forskning om 

utvecklingsarbetes område. Den tidigare forskningen är indelad i två teman: 

Kulturkrockar och Samspel och relationer. Slutligen följer en sammanfattning av 

avsnittet. 

 

2.1 Kulturkrockar 

Bunar (2001) har gjort en studie som fokuserar på relationen mellan skolan och 

samhället i områden med låga socioekonomiska förutsättningar. Hans empiriska data är 

hämtad på skolor i Jordbro, Rinkeby, Tensta och Husby. Bunar (2001) pekar bland 

annat på vad som förväntas av en skola i ett område likt dessa och hur skolan möter 

dessa förutsättningar. Studien visar hur områdenas socioekonomiska utsatthet i regel 

påverkar skolorna och dess elever negativt. Samtidigt har skolan i Rinkeby utvecklats i 

en positiv riktning genom arbetet att inkludera alla institutioner i området för att 

utveckla integrationen. Flera delar av studiens resultat är överförbara på fritidshemmets 

verksamhet, 

 

Enligt Slavin (1997) blir det allt viktigare att förbättra gruppklimatet i skolor i USA. 

Forskaren menar att skolor ser väldigt olika ut i dagens samhället när många olika 

kulturer och etniciteter samlas på en plats. Det här kan i sig leda till allt mer destruktiva 

konflikter och våld blir allt vanligare i skolorna i USA. Studien är genomförd på 

högstadieskolor i USA vilket inte kan jämföras med det svenska skolsystemet. I studien 

lyfts bland annat fram hur våld, hur familjer påverkar elevernas syn på samhället och 

vilka metoder som kan krävas av lärare för att faktiskt kunna skapa ett stabilt, hållbart 

klimat på skolan. 

 

Vad det gäller elevers användande av hemspråk i skolan framhåller Lunneblad (2009) 

att om eleverna avskärmas från sitt hemspråk i skolmiljön kan elevernas sociala 

utveckling påverkas negativt. Forskaren menar att barn kan tappa den känslomässiga 

kontakten som andra elever och lärare har på grund av att de själva inte förstår språket 

som talas i deras omgivning lika väl.  

 

Wennerberg (2010) framhåller det faktum att begrepp som anses vara naturliga uttrycks 

på olika sätt beroende på varje persons bakgrund. Ett exempel är hur man kan uttrycka 

sorg. Forskaren menar att gråta, som kan verka naturligt för många av oss när vi är 

drabbade av sorg, faktiskt är en social konstruktion i vår kultur. I andra kulturer finns 

det andra naturliga reaktioner på sorg, exempelvis skrik och olika kroppsrörelser. På en 

skola med en stor mångfald och många kulturer är det extra viktigt för pedagogerna att 

ha den förståelse som krävs för att kunna se och lära känna varje elev och hur den 

uttrycker sig. 

 

Lunneblads (2008) avhandling hänvisar till en stor skola där 92% av eleverna har 

utländsk bakgrund. Skolan präglas likt min VFU-plats av dåliga betyg och negativa 

rubriker i media. Bland studiens resultat framgår att enligt lärarna själva har många 
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lärare och pedagoger fastnat i tankar som begränsar dem istället för att försöka se hur de 

kan påverka skolan till att bli bättre 

 

2.2 Samspel och relationer 
Dahl (2011) visar i sin studie att barn i pedagogiska praktiker ofta skapar allianser 

tillsammans med andra elever runt exempelvis ett specifikt intresse som kan vara under 

en längre eller kortare tid. Allianser likt dessa kan ha en positiv innebörd för de elever 

som de innefattar då det kan ge en säkerhet och samhörighetskänsla bland eleverna. 

Däremot kan det även skapa en känsla av utanförskap för de elever som inte tillhör 

dessa allianser. 

 

Ihrskogs (2011) rapport visar att elever har olika strategier för att synliggöra sig själva 

och skapa nya kontakter på fritidshemmet. Exempel på sådana strategier kan vara att 

sätta sig vid en grupp elever som redan leker, fråga om att bli delaktig eller helt enkelt ta 

saker från andra för att få deras uppmärksamhet. Resultaten av dessa strategier kan 

givetvis ha en stor variation vilket gör att det krävs olika sorters agerande från 

pedagogerna i verksamheten. Enligt Ihrskog har elever olika strategier för att åter bli 

vänner efter att tidigare blivit ovänner. Det kan handla om allt från att ignorera och 

låtsas att ingenting har hänt till att be om ursäkt. Det här kan få konsekvenser både för 

eleverna i fråga men även för barngruppen i helhet. Genom att som pedagog anpassa sin 

undervisning med hjälp av exempelvis gruppstärkande aktiviteter och lekar kan eleverna 

få redskap för att utveckla ett acceptabelt och hållbart förhållningssätt till den övriga 

barngruppen.  

 

Enligt Jenner (2004) har professionella lärare ett uppdrag att skapa relationer gentemot 

elever som inte är jämställda. Det innebär att det är läraren eller pedagogens uppgift att 

förstå eleven i fråga, däremot är det inte elevens uppgift att förstå läraren. Som lärare 

handlar det om att se eleven som en person som kan utvecklas, inte åtgärdas. Eleven kan 

ha problem men det är eleven som är problemet. Att som pedagog hitta balansen i 

relationerna till eleverna är väldigt svårt. Det kräver tid, uppmärksamhet och 

engagemang för att få en hållbar relation till varje elev, inte bara en relation som anses 

vara okej. 

 

Hansen Orwenhag (2013) skriver att barn genom lekar och aktiviteter utvecklar sina 

sociala relationer. Även att ingå i olika gemenskaper kan hjälpa till att utveckla 

kamratrelationer vilket i sig kan leda till att barns sociala relationer förbättras. 

Sammanlagt kan dessa delar bidra till att eleverna blir allt mer självständiga. Enligt 

Hansen Orwenhag kan barns lärande och utveckling förbättras genom att lösa svåra 

uppgifter tillsammans med andra barn.  

 

Den fria leken är enligt Haglund (2011) en stor del av fritidshemmets innehåll. 

Samtidigt beskrivs även återkommande vuxenledda aktiviteter som en betydelsefull del 

av verksamheten. Det finns dock ofta en spänning vad det gäller hur personal på 

fritidshem resonerar över verksamhets innehåll. Till skillnad från skolans obligatoriska 
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moment vill man sträva efter att aktiviteterna på fritidshemmet ska vara frivilliga. 

Problemet handlar då om att pedagoger planerar frivilliga aktiviteter de anser viktiga för 

elevernas utveckling och att eleverna sedan inte vill medverka.  

 

2.3 Sammanfattning 
Utifrån den tidigare forskningen kan vi utläsa att en integrering i skolmiljön är enormt 

viktig för skolans arbete och framtid. Lärare har en viktig roll i att skapa och 

upprätthålla relationer både mellan elever men även mellan eleverna och lärare. Skolan 

där utvecklingsarbetet utförs ligger i ett socioekonomiskt utsatt område och majoriteten 

av de boende i området har utländsk bakgrund. Det här påverkar skolans förutsättningar, 

exempelvis är språket i skolan svenska medan ”rastspråket” som används utanför 

lektionstid framförallt är arabiska. Språket kan vara en anledning till att eleverna skapar 

allianser olika språkgrupper emellan vilket kan påverka verksamheten negativt. 

Samtidigt är det viktigt att låta eleverna använda sig av sina egna erfarenheter och 

kunskaper, så som språket, då det är viktigt för elevernas sociala utveckling. Genom 

planerade gruppstärkande aktiviteter där hela gruppen behöver samarbeta för att lyckas 

tror jag att det finns en möjlighet att utveckla elevernas kamratrelationer och allianser 

till att förbättra gruppklimatet på fritidshemmet. 
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3 Syfte och mål 
Genom det utvecklingsinriktade arbetet är strävan att eleverna ska få en ökad respekt för 

varandra och minska konflikterna på skolan. Dessutom är ambitionen att skapa hållbara 

relationer till eleverna samt eleverna emellan och inspirera till ett klimat där eleverna 

kan vara öppna med sina tankar och åsikter. Genom detta förhållningssätt vill jag öka 

min förståelse för elevernas agerande. En annan tanke är att utvecklingsarbetet ska 

genomföras på ett sätt som i sin tur gör det möjligt att förflytta det till ett annat 

fritidshem, antingen i en liknande situation eller en helt annorlunda, utan större 

komplikationer. Det jag anser är det viktigaste för oss lärare på fritidshemmet är att ha 

en hållbar relation till eleverna. Via planerade gruppstärkande aktiviteter är intentionen 

att eleverna får möjlighet att lära sig om skolans värdegrund som att visa respekt, 

medmänsklighet och att utveckla nya relationer (Skolverket, 2015).  

 

- På vilket sätt kan planerade gruppstärkande aktiviteter på fritidshemmet 

leda till ett förbättrat klimat eleverna emellan?  
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4 Nulägesanalys 
Följande kapitel ger en inblick i verksamhetens utformning. Därefter presenteras 

resultaten från mina tidiga datainsamlingar riktmärke för hur elever och pedagoger ser 

på verksamheten inför det utvecklingsinriktade arbetet. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning om verksamhetens förutsättningar och arbete. 

 

4.1 Fritidshemmets utformning 

Jag genomför mitt arbete på en skola i en medelstor kommun i södra Sverige, ca 5 

kilometer utanför den största tätorten i kommunen. På hela skolan finns det ca 350 

elever varav 99% har ett annat modersmål än svenska. Skolan har tre olika fritidshem. 

Ett fritidshem för årskurs F-1, ett för årskurs 2-3 och ett för årskurs 4-6. Det 

utvecklingsinriktade arbetet utfördes på fritidshemmet Hunden, som vänder sig till 

eleverna i årskurs 2-3. Hundens fritidshem ligger i en fristående byggnad på skolgården 

som mestadels används för fritidshemsverksamhet även om det ibland används som 

bildsal för elever i årskurs F-3. Lokalen delas på eftermiddagen av avdelningarna 

Hunden och Katten för elever i årskurs F-1. 

 

Fritidshemmets lokal består av sex rum samt en lång korridor utan någon direkt 

inredning. Följande rum finns på avdelningen: 

 Ett stort samlingsrum med soffor, bord, dator, whiteboard och skåp med diverse 

leksaker, spel och liknande. Det här rummet används för samlingar och som 

utgångspunkt för fritidshemmet. 

 Ett kök med bord, stolar och diverse köksutrustning. 

 Ett rum med soffa, Saccosäckar och liknande för en lugnare miljö. Det här 

rummet används inte mycket mer än som en sluss mellan samlingsrummet och 

köket. 

 Ett mer avskilt rum med en soffa och flera lådor med lego. 

 Ett aktivitetsrum med bordtennisbord. Här får eleverna springa, spela boll och 

ägna sig år rörliga lekar. 

 Ett personalrum där eleverna ej är tillåtna att vara. 

Därutöver finns det ett rum för måleri och skapande som delas med Kattens fritidshem. 

 

4.2 Förutsättningar på fritidshemmet 
På fritidshemmet Hunden arbetar två utbildade fritidspedagoger och en outbildad 

vikarie. Vikarien är en man i 20-årsåldern och de två ordinarie pedagogerna är en man 

och en kvinna, båda i 35-45-årsåldern. Personalen på fritidshemmet Hunden arbetar 

nära inpå- och delar personalrum med personalen på fritidshemmet Katten. Detta leder 

till att de båda fritidshemmens lärare tar hjälp av varandra i situationer då det behövs, 

exempelvis vid sjukdom. På eftermiddagarna är det oftast två eller tre personal i 

verksamheten på fritidshemmet Hunden. Personaltätheten varierar beroende på vem 

som har öppning på morgonen. Från klockan 16.00 slås Hunden och Katten ihop och 

klockan 18:30 stänger fritidshemmet. 
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Eleverna på fritidshemmet Hunden slutar sällan skolan vid samma tid då de går i fyra 

olika skolklasser och oftast slutar vid olika tider mellan klockan 13.00 och 14.00. 

Utöver dessa tider har även två av skolklasserna ”Guldtid”, vilket är en sorts läxhjälp 

som eleverna erbjuds med sina klasslärare en till två gånger i veckan. Guldtiden pågår 

alltid från klockan 13.00 till 14.00 men eleverna har möjlighet att gå tidigare om de 

känner sig färdiga med uppgifterna. Många av eleverna på fritidshemmet Hunden har 

även hemspråksundervisning en eller två dagar i veckan. Tiderna för hemspråks-

undervisningen varierar mycket beroende på vilket språk och vilken skolklass eleven 

tillhör, lektionerna brukar oftast börja någon mellan klockan 14:00 och 15:30. 

 

4.3 Resultat av förarbete 

I följande avsnitt följer en sammanställning av resultatet av mitt förarbete i 

verksamheten samt vilka metoder och verktyg jag har använt mig av för uppnå dessa.  

 
4.3.1 Sociogram 

Inför mitt utvecklingsarbete bad jag eleverna skriva ner tre kamrater de helst leker med 

på fritidshemmet. Därefter sammanställde jag resultatet från elevernas uppgifter i ett 

sociogram (Bilaga C). I sociogrammet medverkade 15 elever på fritidshemmet. I och 

med att det är svårt att hitta tillfällen då samtliga inskrivna elever befinner sig på 

fritidshemmet samtidigt, kan resultatet ändå betraktas som en relativt god siffra av 

medverkande elever. Det är svårt att samla samtliga elever på grund av t.ex. 

hemspråksundervisning, läxhjälp, sjukdom eller att eleverna slutar vid olika tider. 

 

I sociogrammet går det att utläsa flera olika resultat. Bland resultaten framgår det att det 

finns grupperingar bland eleverna i verksamheten, samt vilken elev som är mest 

omtyckt av de andra osv. 

 

 Elev B är den mest attraktiva kamraten i gruppen sett till de medverkande 

 Det finns en tydlig gruppering mellan eleverna G, H och I. 

 Det finns även en gruppering mellan elev A, B och P. Dessa elever verkar dock 

mer attraktiva att leka med även för resterande del av eleverna. 

 Det finns tre elever som blivit utan ”röster”. Dessa eleverna drar sig enligt sina 

egna röster till de eleverna som är populära. 

 

4.3.2 Elevenkäter 

Utifrån resultatet av trivselenkäten går det att utläsa att eleverna överlag är nöjda med 

fritidshemmet. 16 elever deltog i undersökningen och större delen av eleverna anser att 

de har någon att leka med på fritidshemmet och känner sig trygga. Dock kan frågan 

ställas om dessa siffror går att förbättra. Om 25% av eleverna inte känner sig trygga på 

fritidshemmet är det givetvis någonting verksamheten måste arbeta med. Vad den här 

höga procentsatsen har sin grund i kan ha att göra med den fjärde frågan i enkäten. 

Mindre än hälften av eleverna på fritidshemmet anser att det finns någon vuxen att tala 

med om det behövs. Det här är någonting som definitivt behöver förbättras. Att eleverna 

ska känna sig trygga på fritidshemmet är en viktig fråga i verksamheten. 
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4.3.3 Intervjuer med elever 

Under mitt förarbete genomförde jag fyra intervjuer med elever på fritidshemmet. Det 

fanns 12 elever som var intresserade av att intervjuas vilket gav mig ett stort urval av 

elever. Jag diskuterade med eleverna om hur vi skulle välja vilka elever som skulle 

medverka i intervjuerna. Vi kom fram till att det bästa var om jag kunde få två flickor 

och två pojkar att medverka. Det här gick eleverna med på och därefter lottade vi fram 

vilka som skulle medverka.  

 

Under intervjun valde jag att anteckna elevernas svar och tankar. Bland resultat går att 

utläsa att eleverna trivdes överlag på fritidshemmet och de nämnde även att det nästan 

alltid fanns någon att leka med. Samtliga elever nämnde dock att det ofta var ganska 

stökigt, bråkigt och högljutt under dagarna. Dessa händelser medverkade till att eleverna 

inte alltid kände sig helt trygga på fritidshemmet, även om de nämnde att de oftare 

kände sig tryggare än inte. Två av eleverna gav uttryck för att det inte alltid var enkelt 

att kunna nå en vuxen. Enligt dessa elever var personalen oftast upptagna med andra 

elever eller var det svårt att hitta dem. 

 

Samtliga elever ansåg att det inte fanns så mycket roligt att göra på fritidshemmet. De 

tyckte att det inte fanns stora valmöjligheter utan att det mestadels handlade om 

aktiviteter som att pyssla, rita eller spela spel. Det eleverna ansåg var roligast var att 

pyssla men det var enligt dem sällan något roligt pyssel som erbjöds. Enligt eleverna var 

det ofta liknande pyssel de fick sysselsätta sig med, dock ville de erbjudas något nytt 

och annat. 

 
4.3.4 Intervjuer med personal 

Trots att jag utförde enskilda intervjuer med pedagogerna var det ytterst få skillnader i 

deras svar och argument. Det här var relativt väntat då de två pedagogerna arbetat 

tillsammans i ca nio år.  

 

Under intervjuernas gång antecknades pedagogernas svar och det jag fokuserade mest 

på i pedagogintervjuerna var hur de arbetar med värdegrundsfrågor i verksamheten. 

Varje måndag samtalar pedagogerna med eleverna på deras ”måndagsmöten” om vad 

som varit bra respektive mindre bra den senaste veckan. Om det har uppstått några 

situationer som är viktiga att tala om tar man upp det på just dessa möten. Utöver 

måndagsmöten och löpande diskussioner med eleverna pågår inget särskilt 

värdegrundsarbete med eleverna under fritidshemsverksamheten. 

 

Enligt pedagogerna finns ett utbud av aktiviteter för eleverna som pyssel, lek, spel, 

utevistelse och rekreation. Det är framförallt utevistelsen pedagogerna försöker lyfta 

fram som attraktivt då många av eleverna spenderar större delen av sin tid hemma 

inomhus. En anledning till att fritidshemmet har en relativt begränsad verksamhet har 

att göra med att skolan har en sämre ekonomi i jämförelse med andra skolor i 

kommunen, vilket givetvis påverkar fritidshemmens inköp och liknande. Någonting 

pedagogerna gärna skulle vilja ha mer av i verksamheten är studiebesök och andra 
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aktiviteter utanför enheten. Dock blir även det här lidande på grund av skolans 

ekonomiska situation. 

 

Vad det gäller planerade aktiviteter på fritidshemmet har pedagogerna valt att ha 

fritidsgympa varannan onsdag. Det förekommer även ofta en pysselaktiviteter som kan 

pågå i en eller flera veckor för att samtliga elever ska hinna bli klara med sin pyssel. 

Dessutom erbjuds ibland aktiviteter på fredagseftermiddagarna. Då handlar det oftast 

om att titta på en film eller att spela TV-spel. 

 

Slutligen anser båda pedagogerna att skolan skulle kunna komplettera fritidshemmet 

bättre genom att visa ett större intresse för vad eleverna gör på fritidshemmet. Idag är 

samarbetet mellan skolan och fritidshemmet mer eller mindre obefintligt. Pedagogerna 

hoppas dock på en förändring för att både gynna elevernas utveckling 

 

4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis befinner sig fritidshemmet i en svår situation. Få personal och 

dålig ekonomi leder till att förutsättningarna för ett hållbart arbete med eleverna blir 

begränsade. Däremot finns det tillgång till flera rum samt en stor utemiljö vilket ger 

goda förutsättningar för mitt utvecklingsarbete.  

 

Den ordinarie personalen på fritidshemmet har arbetat på samma plats i ca 9 år vilket 

gör att de arbetar relativt rutinmässigt med ett liknande upplägg för varje läsår. Då 

pedagogerna arbetar liknande år efter år kan deras arbetssätt uppfattas av eleverna som 

något enformigt i längden. Personalen ser dock positivt på mitt arbete och ser fram emot 

att variera arbetet på fritidshemmet med planerade gruppstärkande aktiviteter. 

 

Större delen av elevgruppen trivs på fritidshemmet och anser att det utbudet av 

aktiviteter inte är tillräckligt stort. Eleverna anser även att de inte alltid känner sig 

trygga på fritidshemmet på grund av gruppklimatet och att det kan vara svårt att få tag 

nå en vuxen att tala med om det behövs.  
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5 Metod 
I följande avsnitt presenteras mitt upplägg för hela arbetets process. Avsnittet börjar 

med en modell för hur arbetet kommer att genomföras och vilka motiv jag har för denna 

arbetsgång. Därefter följer min planering inför arbetet, hur arbetet kommer att utföras 

och hur det kommer att dokumenteras. Slutligen följer en kritisk granskning av mina 

tillvägagångssätt 

 

5.1 Aktionsforskning 
I mitt utvecklingsarbete kommer jag framförallt att använda mig av en modell för 

aktionsutvecklingsarbete som har sin grund i aktionsforskning. Anledningen till att jag 

har valt att använda aktionsforskning är för att ansatsen ger förutsättningar att påverka 

och förändra verksamheten. Jag ser det som en klar fördel både för mig, personalen och 

eleverna att jag, samtidigt som jag försöker hitta lösningar på problem, även arbetar för 

ett bättre fritidshemsklimat och att eleverna får ta del av det. Med ett bättre och 

hållbarare fritidshemsklimat ökar elevernas trygghet och vi som pedagoger får 

förbättrade förutsättningar för att arbeta för att utveckla eleverna emotionellt och 

intellektuellt. 

 

”Aktionsforskning handlar alltså om att förändra den egna praktiken och 

kännetecknas av att praktikerns frågor leder utvecklingsprocessen, som i sin 

tur innebär att en handling iscensätts och följs systematiskt.”  

(Rönnerman, 2010, s.14) 

 

I utvecklingsarbetet har jag valt att använda mig av en cyklisk modell från Rönnerman 

(2012). Modellen är utformad efter Lewins teori och utgår ifrån fyra olika punkter. 

Anledningen till valet av Rönnermans modell är att den ligger i linje med mina 

grundtankar om vikten av att utveckla och förändra en verksamhet. Dessutom innefattar 

modellen en tydlig arbetsgång som passar väl in på mitt arbetsområde. Ett mål med mitt 

arbete är även att arbetet ska kunna fortlöpa efter min tid på fritidshemmet. Med stöd av 

den här modellen är det möjligt för personalen på fritidshemmet att fortsätta på ett 

enkelt och tydligt sätt. 

 

            Genomföra 

 

                                                   

 

        Planera   Observera 

 

 

 

   

               Reflektera 
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Under planeringen identifieras ett problem utifrån egna erfarenheter av verksamheten 

och därefter planeras en aktion kring området. Nästa del går ut på att genomföra den 

aktion som har planerats. Under arbetets gång observeras verksamheten för att få en bild 

av aktionens verkan. Slutligen sker en reflektion av genomförande och utfall för att hitta 

bra respektive mindre bra delar i arbetet och hur arbetet kan utvecklas. Modellen hade 

kunnat ses som en linjär planering med en fast början och slut men Rönnerman menar 

att det är möjligt att börja i vilken del som helst av dessa fyra delar av arbetet så 

modellen bör ses som cyklisk. 

 

5.2 Samtycke 
Inför mitt första besök på skolan hade jag utformat ett missivbrev (Bilaga A) som 

kommer att skickas ut till föräldrarna till eleverna på fritidshemmet med information om 

mig själv och om mitt arbete. Jag har diskuterat med min VFU-handledare om att skicka 

ut brevet på andra språk än bara svenska då de allra flesta familjerna har ursprung från 

andra länder. VFU-handledaren var dock övertygad om att det inte behövdes på något 

annat språk än svenska då han berättade att samtliga föräldrar till barnen på 

fritidshemmet hade god eller relativt god kunskap i svenska. I mitt missivbrev är jag 

även tydlig med att jag kommer att följa de forskningsetiska principerna under hela 

arbetets gång. Jag skickar även med en länk till www.vr.se där föräldrarna själva får 

möjlighet att läsa om de forskningsetiska principerna. På Vetenskapliga rådets hemsida 

finns det även information på engelska eller på lättläst svenska för de föräldrar som kan 

ha svårigheter med det svenska språket. Föräldrarna kommer därefter att få fylla i 

missivbrevet och lämna till personalen på fritidshemmet med deras godkännande eller 

icke godkännande till att deras barn ska få vara med i mitt utvecklingsarbete och den 

dokumentation jag utför. 

 

5.3 Planering/Förarbete  
För att jag ska kunna utföra mitt utvecklingsarbete krävs det att jag samlar på mig 

information om fritidshemmet i fråga genom att göra en nulägesanalys. Jag har skaffar 

mig dessa kunskaper genom flera olika metoder som exempelvis intervjuer, enkäter och 

sociogram. Enligt Denscombe (2009) får man genom sådana datainsamlingsmetoder ut 

en mer specifik och strukturerad data vilket kan ses som kvalitativ data. Datan är viktig 

både för arbetet i sig men även för mig personligen i och med att jag vill skapa så 

hållbara relationer som möjligt med eleverna. Genom den kvalitativa data som har 

producerats kan jag få en bättre förståelse för fritidshemmets klimat, vad elever tycker 

är bra respektive mindre bra och vad som behövs förändras för att de ska trivas. Tre 

veckor innan mitt arbete påbörjas besöker jag skolan för att samla på mig så mycket 

relevant information som möjligt. Efter arbetet kommer jag att använda mig av samma 

intervjuer och enkäter som jag ger eleverna i början av arbetet för att se om det blir 

någon skillnad i verksamheten. Min VFU-handledare menar att det här är det bästa 

sättet att se tydliga ändringar av klimatet i fritidshemmet, tillsammans med den 

vardagliga kontakten med eleverna. 
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På mitt första besök i verksamheten kommer jag att diskutera min tanke med arbetet, 

upplägg etc. med min VFU-handledare samt den övriga personalen i fritidshemmet. Det 

här samtalet är viktigt för fortsättningen av mitt arbete då deras synpunkter och attityd 

till arbetet är väldigt viktiga om det ska fungera att genomföra över huvud taget. Jag 

kommer även vid det här tillfället att ta till vara på de tips och idéer jag får av de övriga 

pedagogerna i verksamheten. Min åsikt är att jag har en god uppfattning om 

verksamheten och tror inte att det kommer att bli några större komplikationer efter mitt 

samtal med pedagogerna då vi har diskuterat grunderna i mitt utvecklingsarbete sedan 

den senaste VFU-perioden. 

 

Vid det andra tillfället som jag besöker verksamheten kommer jag att utföra ett 

gruppsamtal med eleverna där jag berättar varför jag är på plats, vad vi ska göra de 

kommande veckorna och kort berätta om varför vi ska göra dessa delar i verksamheten. 

Eleverna får här ett tillfälle att ställa frågor om upplägget till mig om det är någonting 

de funderar över, vill ändra eller liknande. Under samma tillfälle kommer jag även be 

eleverna att svara på en trivselenkät jag konstruerat med frågor som jag anser är 

relevanta för fritidshemmet och mitt arbetsområde (Bilaga B). Genom enkäten hoppas 

jag att få en tydligare bild om hur elevernas syn på verksamheten är, vad de trivs med 

och vad de anser bör förbättras. I enkäten vill jag även att eleverna ska skriva upp tre 

kamrater de gärna leker med på fritidshemmet. Med hjälp av den data jag får ut av den 

här delen kommer jag att skapa ett sociogram för verksamheten. Med hjälp av 

sociogrammet hoppas jag kunna få en bättre bild av elevernas relationer till varandra. 

Vilka elever som leker med vilka, vilka som är populära och om det finns några 

grupperingar etc. 

 

Vid det tredje tillfället kommer jag att intervjua 4-5 elever. Jag kommer att fråga 

samtliga elever om det är någon som vill medverka i två intervjuer, en nu och en efter 

arbetet är slutfört. Blir det fler än 5 elever som anmäler sig som frivilliga kommer jag 

att lotta om vilka som ska intervjuas. Intervjuerna kommer att utgå från samma frågor 

som ställs i enkäten (Bilaga B) men jag vill nu istället få fram mer kvantitativ data 

genom samtal med eleverna för att komma fram till vilka faktorer som gör att de känner 

som de gör.  

 

Vid det fjärde besöket på fritidshemmet kommer jag att intervjua de två ordinarie 

personal som arbetar på fritidshemmet Hunden (Bilaga E). Frågorna kommer att handla 

om hur pedagogerna ser på värdegrundsarbetet på fritidshemmet, vilket 

innehåll/aktiviteter fritidshemmet kan respektive önskar kunna erbjuda samt vad 

personalen skulle vilja förbättra i verksamheten. Svaren på intervjuerna blir viktiga i 

nulägesanalysen för att få en bättre helhetsbild av verksamheten då jag exempelvis kan 

få kunskap om vilka brister verksamheten har och vad som framkallar dessa brister, t.ex. 

ekonomi, brist på personal, intresse osv.  
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5.4  Genomförande 

Genom hela mitt arbete vill jag försöka fokusera på hela elevgruppen istället för på 

vissa elever. Givetvis är det inte möjligt att ge varje elev exakt lika mycket tid under de 

fem veckor jag utför mitt utvecklingsarbete och min VFU på men mitt mål är att försöka 

ge varje elev lika mycket tid och uppmärksamhet. Under arbetets gång kommer jag att 

ha olika planerade gruppstärkande aktiviteter på fritidshemmet mellan 1-3 gånger i 

veckan (Bilaga F-P). I bilagorna till varje planerad gruppstärkande aktivitet finns det 

mål som bör uppfyllas för att aktiviteten ska kunna klassas som gruppstärkande.  

Anledningen till att det är oklart hur många gånger i veckan jag har möjlighet att utföra 

aktiviteter har att göra med elevernas skol- och individuella scheman vilket kan 

innefatta hemspråksundervisning, läxhjälp, skolklasser som slutar vid olika tider och 

liknande. Längden på de gruppstärkande aktiviteterna kan variera relativt mycket men 

det ska finnas två delar i varje aktivitet som jag anser är viktiga: 

 

 Samtliga elever ska vara delaktiga för att uppgiften ska vara genomförbar 

 Samtliga elever ska prova på aktiviteten innan de får ägna sig åt andra 

aktiviteter 

 

De 2-4 första tillfällena kommer jag att planera de gruppstärkande aktiviteterna själv 

tillsammans med mina kollegor. Det här kommer jag att göra för att det ska finnas en 

tydlig tanke bakom aktiviteten vad det gäller respekt, sammanhållning och annat 

värdegrundsarbete. Efter de inledande aktiviteterna kommer jag att ta hjälp av barnen 

för att få idéer på vad vi skulle kunna göra vid nästa tillfälle. Enligt Lindqvist (1999) 

nämner Vygotskij vikten av elevers intresse för aktiviteter då det är en naturlig drivkraft 

när det gäller deras deltagande. Det skulle även kunna bli så att eleverna kommer med 

idéer som kanske inte direkt passar in på mitt arbete. Då kan jag fortfarande ha deras 

idéer som grund och sedan utveckla dem för att de ska stämma med mina krav på vad 

en aktivitet bör innehålla. 

 

5.5 Observation/Dokumentation 

Under hela arbetets gång kommer jag att dokumentera genom att skriva en 

processdagbok. Den är mestadels för min egen skull då det blir enklare att gå tillbaka 

och följa processen varje dag, vad man har gjort och vad som gått bra respektive mindre 

bra osv.  

 

Under de fem veckor jag kommer att utföra mitt arbete på fritidshemmet har jag valt 

flera olika metoder för att dokumentera varje aktivitet. Framförallt kommer min 

huvudsakliga dokumentation bestå av processdagboksskrivande, foton, och filmklipp. 

Det jag framförallt kommer använda mig av i dokumentationsväg när det gäller mina 

planerade aktiviteter är observation. Genom hela aktiviteten kommer jag att observera 

elevernas deltagande så noggrant som möjligt. Det här ligger till grund för hela arbetet 

och är en viktig del i nästa del av dokumentationen, vilket handlar om 

processdagboksskrivande. Processdagboksskrivande är en viktig del av min 

dokumentation då det blir den mest frekventa och systematiska delen av 
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dokumentationen. Varje dag kommer jag att skriva anteckningar om situationer som 

uppstått under dagen på fritidshemmet för att kunna sträva framåt, samtidigt som jag 

kan använda processdagboken för att titta tillbaka på tidigare situationer om det skulle 

behövas. Efter varje planerad gruppstärkande aktivitet är det viktigt att fånga både 

positiva och mindre positiva erfarenheter av genomförandet. Det kan handla om allt från 

hur lång tid aktiviteten tar till hur en specifik elev reagerade i en specifik situation. När 

jag därefter fört ner mina anteckningar i processdagboken bildar det underlag inför nästa 

aktivitet som planeras och som en systematisk lägeskontroll för att se elevernas och 

verksamhetens utveckling. 

 

Under mina planerade gruppstärkande aktiviteter kommer jag, med hjälp av kollegor 

och i vissa fall elever, fotografera och filma. Det här kommer jag att göra delvis för min 

egen skull men framförallt för att synliggöra lärandet för eleverna. Efter mitt 

utvecklingsarbete kommer fritidshemmet att få tillgång till bilderna och filmklippen för 

att använda dem i exempelvis kollage eller liknande. Jag kommer även att använda mig 

av bilderna och filmklippen för att tydliggöra mina aktiviteter i en redovisning på 

universitetet. 
 

Under arbetets gång kommer jag att använda mig av observationer, anteckningar, foton 

och film av elevernas arbete. Det här gör jag för att samla på mig så mycket som möjligt 

för att kunna se ett mönster, elevernas utveckling, gruppens utveckling etc. Arbetets 

innehåll bygger på att utföra olika sorters gruppstärkande aktiviteter. Tanken är att hela 

gruppen/grupperna ska arbeta tillsammans för att aktiviteten ska kunna slutföras. 

 

Jag tänker även diskutera med min VFU-handledare och andra kollegor under arbetets 

gång för att få deras åsikter och tankar om mina aktiviteter. Det här gör jag för att jag 

ska kunna utveckla och förbättra aktiviteterna under processen. Efter mina veckor på 

fritidshemmet kommer eleverna att få nya enkäter, likt de som gjordes innan arbetets 

start. Detta för att se om det skett några tydliga skillnader i elevernas tankar om 

fritidshemmet och gruppsammanhållningen. Jag kommer även att ha 

avslutningsintervjuer med eleverna för att se om de tycker att det har blivit någon 

förändring på fritidshemmet, samt vad de tycker har varit bra/dåligt eller roligt/tråkigt 

med arbetet. Sist kommer vi även ha ett gruppsamtal där vi diskuterar hela perioden 

med samtliga elever vid ett nytt tillfälle för att se om det kommer fram några nya 

åsikter. 

 

5.6 Reflektion 

I reflektionsavsnittet utvecklar jag mina tankar om varje del av metoden. Jag tar upp 

kritik för varje del av arbetet och diskuterar min syn på det och varför jag valt att göra 

på dessa specifika sätt.  

 

Samtycke 

Det som skulle kunna bli svårt med kontakten med föräldrarna är framförallt språket. 

Det finns en risk att det uppstår kommunikationsproblem oss emellan men jag hoppas 
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kunna lösa de problemen med hjälp av eleverna, pedagogerna och genom att vara tydlig 

och social gentemot föräldrarna vid de tillfällen jag talar med dem. 

 

Ett av kraven som Vetenskapsrådet tar upp är individskyddskravet. På skolan pågår det 

tyvärr en hel del våld och trakasserierna eleverna emellan vilket är ett känsligt ämne. 

Hermerén (2011) skriver att samtidigt som individen som medverkar i forskning ska 

skyddas från skada och kränkning, individskyddskravet, är det inte rimligt att en 

obetydlig skada får hindra viktig forskning. Faktum är att mitt utvecklingsarbete inte 

hade skett utan dessa skador och kränkningar och mitt mål med arbetet är att minska på 

just dessa delar. 

 

Förarbete 

Det finns en möjlighet att min VFU-handledare och kollegor inte ställer sig helt positiva 

till mitt utvecklingsarbete. Det kan handla om att de anser att det inte finns tid eller 

utrymme till det eller att de möjligtvis kan tycka att jag trampar dem på tårna genom att 

komma med nya idéer. De skulle kunna tycka att jag inte anser att de gör ett tillräckligt 

bra jobb. Jag har dock haft en god dialog med personalen på fritidshemmet sedan början 

och jag tror att vi tillsammans kan komma fram till ett upplägg som gynnar både dem 

och mig, men framförallt eleverna. 

 

När det gäller enkäten eleverna fick fylla i, samt skriva ner vilka kamrater de gärna 

leker med, finns det flera faktorer som kan påverka utgången. Först och främst handlar 

det om att få så många elever som möjligt intresserade och villiga att genomföra 

enkäten. Därefter finns det en möjlighet att resultatet på enkäterna och sociogramen 

kanske endast speglar den senaste veckan eller dagen. Det kan ha uppstått situationer 

under skoldagen som gör att elever är på ett humör som påverkar resultaten av 

dataproduktionen. Det viktigaste tror jag är att ha en god konversation med eleverna 

under gruppsamtalet och vara tydlig med vad det är som ska göras på enkäten. 

 

När jag sammanställer datan från de enskilda elevintervjuerna är det viktigt att komma 

ihåg att deras 4-5 röster kanske inte alltid speglar hela gruppens åsikter. De utvalda 

eleverna kan vara väldigt bra att ha som utgångspunkt och som instrument för att se hur 

eleverna påverkas av utvecklingsarbetet, men det gäller att inte glömma bort den 

resterande delen av barngruppen som är lika viktig att ha fokus på. Det finns även en 

möjlighet att eleverna som medverkar i intervjuerna kanske inte känner sig bekväma 

nog med mig för att ge helt ärliga svar. 

 

Vad det gäller intervjuerna med pedagogerna på fritidshemmet har jag svårt att tro att 

det ska uppstå några problem. Förmodligen är deras syn på verksamheten relativt lika 

då de arbetat tillsammans i mer än nio år. När jag sedan får rektorns svar på frågorna 

kan det nog däremot finnas delar som inte stämmer överens med pedagogernas syn på 

verksamheten. Förhoppningsvis kan det här vara starten på en ny dialog mellan rektor 

och pedagoger men risken är förmodligen stor att det inte kommer att bli någon större 

skillnad på grund av just dessa intervjuer. 
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Genomförande 

Jag anser att det inte är optimalt att inte veta exakt när man ska utföra de olika 

gruppstärkande aktiviteterna som ska planeras. Det finns endast ett tillfälle i veckan som 

är planerat i förhand. Tyvärr är det inte möjligt att påverka verksamhetens struktur. 

Istället gäller det att som pedagog att vara flexibel och kunna anpassa varje aktivitet 

utifrån de förutsättningar jag har. 

 

I elevernas medverkan i skapandet av gruppstärkande aktiviteter ser jag mestadels 

positiva delar. Dock finns det alltid elever som absolut inte vill göra vissa aktiviteter 

som andra elever föredrar. I sådana fall är det viktigt för mig att försöka anpassa 

aktiviteterna för samtliga elever så gott som möjligt, samtidigt som jag inte avfärdar 

elevernas originalidé helt och hållet. I och med att jag har ett begränsat antal tillfällen 

för gruppstärkande aktiviteter så finns det även en chans att inte samtliga elevers idéer 

blir verklighet. Vid dessa tillfällen är det viktigt att vara tydlig med eleverna och 

förklara att det tyvärr inte finns tid för alla idéer. Jag hoppas dock kunna använda mig 

av elevernas intressen och idéer i den övriga tiden på fritidshemmet. 

 

Dokumentation 

Vid observationer är det viktigt att förbli opartisk. Den mänskliga faktorn kan lätt spela 

in och man ser gärna det man vill se istället för vad som faktiskt händer. Det här är 

någonting man måste ha i åtanke under hela arbetets gång. Det kan underlätta att ofta 

diskutera med sina kollegor för att få mer än en synvinkel på det egna arbetet. Om 

observationer sker regelbundet minskar riskerna att vara partisk, samtidigt som synfältet 

skärps och delar av aktiviteter kan uppmärksammas 

 

Det finns också en risk att även om elevernas föräldrar har godkänt elevernas 

medverkan på bilder och filmer så kanske inte eleverna är intresserade av det. Det är i 

dessa fall väldigt enkelt att bara ta bort de bilder eleven i fråga medverkat i. Men det 

svårare kan vara om en elev vill vara med på bild, film eller liknande men föräldrarna 

har sagt nej. I dessa fall måste vi vara tydliga mot eleven om hur situationen ser ut. Till 

ett sådant samtal kan det vara bra att ha med en ordinarie personal i och med att de 

redan har en djupare relation till eleven.  
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6 Resultat  
I följande kapitel redovisas resultatet av mitt utvecklingsarbete. Kapitlet innehåller 

tolkande redogörelser för varje planerad gruppstärkande aktivitet som jag har använt 

mig av i utvecklingsarbetet samt resultat och jämförelser från de enkäter, sociogram och 

intervjuer jag har genomfört både inför och efter avslutat utvecklingsarbete. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av kapitlet och resultatet av mitt 

utvecklingsarbete. 

 

6.1 Redogörelse av planerade gruppstärkande aktiviteter 
I utvecklingsarbetets mål ingick två planerade gruppstärkande aktiviteter på 

fritidshemmet varje vecka. Vilka dessa aktiviteter skulle bli bestämdes på 

måndagsmötet på fritidshemmet varje vecka. Måndagsmötet var det enda tillfället då 

samtliga elever på fritidshemmet var på plats varje vecka och användes i vanliga fall till 

att tala om hur föregående vecka varit samt om kommande vecka. Under de två första 

veckorna på fritidshemmet planerades samtliga grupstärkande aktiviteter som skulle 

utföras av mig. Från och med vecka tre erbjöds eleverna att komma med egna idéer för 

att bli mer delaktiga samt för att utgå mer från deras intresse. Vissa av elevernas förslag 

fungerade bra att använda sig av, andra omprövades till nya aktiviteter med inslag av 

elevernas idéer. Under arbetets gång fanns det en stor tydlig skylt i samlingsrummet 

med texten ”Nästa aktivitet med Hannes: X på X” där X:en byts ut mot aktivitetens 

namn och veckodag. Den här informationsskylten tillsammans med det faktum att vi 

alltid utövade de planerade gruppstärkande aktiviteterna direkt efter mellanmålet ledde 

till en mer strukturerad verksamhet där eleverna enkelt kunde förstå hur dagen på 

fritidshemmet skulle se ut. 
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Vecka 1 - Tipspromenad och Bakning (Bilaga G-H) 

Under den första veckan av utvecklingsarbetet var det påsklov i verksamheten. Det här 

bidrog till att det ej var den ordinarie elevgruppen jag arbetade med utan istället en 

blandning av elever från årskurs F-3. Det huvudsakliga syftet i samtliga aktiviteter jag 

utfört är att skapa ett bättre och hållbarare gruppklimat på fritidshemmet och på så sätt 

minska konflikterna i verksamheten. I båda aktiviteterna som genomfördes under 

veckan delades eleverna upp i mindre grupper så att varje elev skulle få chansen att ta 

plats. Jag, tillsammans med de andra pedagogerna i verksamheten, hjälptes åt att dela 

upp grupper som skulle kunna fungera och samtidigt utmana eleverna genom att skapa 

möten med elever som kanske inte känner varandra så bra eller leker tillsammans så 

ofta.  

 

Under den första veckan märktes det tydligt att eleverna inte var speciellt vana vid att 

erbjudas planerade aktiviteter på fritidshemmet. På tavlan i samlingsrummet satte jag 

upp en informationsskylt med en bild på mig själv samt en beskrivning av vad jag 

gjorde. Dessutom fanns även nästa aktivitet med, samt vilken dag den skulle utföras. 

Många elever undrade vad som menades med skylten och jag fick flera gånger förklara 

upplägget för mitt arbete. I slutet av veckan, lagom till bakningen förstod de flesta 

eleverna hur upplägget såg ut och efter bakningen sprang många elever direkt till 

informationsskylten för att se vilken den nästan aktiviteten i mitt arbete skulle vara. 

Genom att använda informationsskylten fick eleverna en tydligare struktur i sin vardag 

vilket i sig kan leda till ett större lugn bland eleverna då en del av deras eftermiddag 

redan är planerad. 

 

Vecka 2 – Tornbygge I och Kortleken (Bilaga I-J) 

Under den andra veckan av mitt utvecklingsarbete var eleverna tillbaka från påsklovet. 

På måndagsmötet gick jag igenom upplägget för mitt arbete med samtliga elever som 

var på plats så att de skulle ha så god förförståelse för arbetet som möjligt. De allra 

flesta eleverna var väldigt positiva till aktiviteterna som skulle komma att utföras och 

det fanns många frågor om hur aktiviteterna gick till etc. Likt aktiviteterna under vecka 

1 delades eleverna upp i mindre grupper under veckans båda aktiviteter för att kunna ta 

plats och få sina röster hörda i gruppen.  

 

Veckans aktiviteter var mycket uppskattade av eleverna. Tornbygget på tisdagen 

fungerade väldigt bra och det gick att uppmärksamma hur grupperna samtalade sig 

igenom problem och kom fram till lösningar tillsammans. Tidspressen i aktiviteten hade 

kunnat påverka utfallet negativt då det kunde ha blivit stressat och därmed gjort att det 

uppstått konflikter i grupperna. Nu fungerade istället tidspressen som en morot för flera 

grupper och diskussionerna inom grupperna blev stressade, dock på ett sätt som ledde 

till att det gav resultat. Kortleken utfördes på torsdagen i idrottshallen. Aktiviteten i sig 

krävde inte så mycket samarbete. Det jag var ute efter var dock ”Team-spirit” vilket 

innebär att eleverna skulle heja på sina lagkamrater under tiden de övriga kamraterna 

utförde aktiviteter. Till en början märktes inte mycket av det men efter att jag 

uppmanade eleverna till att heja fram sina kamrater blev det en betydligt högre 

ljudvolym i hallen beroende av både skratt och hejarop. Min uppmaning blev starten på 
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en dominoeffekt som snabbt påverkade hela gruppen. Det blev ett tydligt exempel på 

hur eleverna påverkas av varandra i olika situationer och hur viktigt det är att 

upprätthålla en god stämning bland eleverna för att utfallet av effekten ska bli positiv 

och gruppklimatet hållbart. Direkt efter veckans andra aktivitet frågade flera av eleverna 

om vad nästa aktivitet skulle vara och när den skulle utövas. Elevernas stora intresse för 

aktiviteterna anser jag var värdefullt och en anledning till det positiva utfallet av 

aktiviteterna hittills. 

 

Vecka 3 – Tornbygge II och Musikquiz (Bilaga K-L) 

Under den tredje veckan fortsatte eleverna att vara intresserade av vilka aktiviteter som 

skulle finnas tillgängliga under den kommande veckan. Under måndagsmötet berättade 

jag för eleverna att vi skulle fortsätta med Tornbygget även den här veckan då det var så 

uppskattat under den förra veckan. Det här uppskattades mycket av eleverna under 

mötet. Därefter frågade tillfrågades eleverna om de hade något förslag på ytterligare en 

aktivitet. Musikquiz var något som flera elever nämnde och jag ansåg att det skulle 

kunna fungera bra som gruppaktivitet. Därmed valde jag att använda musikquiz som 

veckans andra aktivitet. Båda veckans aktiviteter utgick från elevernas intresse men på 

olika sätt. För att kunna utveckla klimatet på fritidshemmet genom planerade 

gruppstärkande aktiviteter är det viktigt att eleverna har ett så stort intresse för 

aktiviteterna som möjligt. Genom att utgå från elevernas intresse ökar chansen att fler 

elever medverkar i aktiviteterna.  

 

Tornbygge II fungerade mindre bra än veckan tidigare. När eleverna väl utövade 

aktiviteten fungerade samarbetet ännu bättre än veckan tidigare men däremot var det 

andra faktorer som gjorde aktiviteten mindre lyckad. Att elever tvingades gå mitt i 

aktiviteten påverkade negativt och grupper splittrades, elever fick inte bygga färdigt sitt 

torn etc. Dock märktes det stor skillnad på samarbetet i de grupper som fick chansen att 

utöva aktiviteten då de tagit lärdom av det tidigare tillfället och utnyttjade sina 

erfarenheter av att samarbeta. Flera elever påpekade även det här efter aktiviteten.  

 

”Nästa gång ska vi slå rekord för vi vet hur vi ska bygga nu!” 

   (Elev på fritidshemmet hunden om Tornbygge) 

 

Efter att vi diskuterat gruppuppdelningen och vilka förutsättningar som gällde blev även 

musikquizet väldigt lyckat och uppskattat hos eleverna. Under veckans gång försökte 

jag samla på mig information om vad eleverna lyssnade på för musik. För att kunna 

skapa goda och hållbara relationer till eleverna är det viktigt att vi som lärare tar del av 

elevernas intressen både i och utanför skolan. Med hjälp av det kan vi lättare förstå 

eleverna samtidigt som det öppnar ger oss nya möjligheter och verktyg till att förbättra 

relationerna gentemot eleverna. Därefter skapade jag ett musikquiz utifrån elevernas 

perspektiv samt och egna idéer. Gruppindelningen genomfördes utifrån att medverkande 

elever fick viktiga roller i grupperna då de hade kunskaper som de andra 

gruppmedlemmarna saknade. 
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Vecka 4 – Fallskärmen, Stolboll och Tornbygge III (Bilaga M-N, Q) 

Den fjärde veckan fortsatte som planerat. Eleverna hade fortfarande ett stort intresse för 

aktiviteterna, tyvärr blev en av veckans aktiviteter mindre lyckad då jag tvingades lägga 

den på onsdagen. Onsdagen är inte optimal då eleverna slutar vid fyra olika tider, många 

elever går hem direkt och många andra har hemspråksundervisning. Under veckans 

andra aktivitet på torsdagen var låset till förrådet i idrottshallen sönder så jag 

improviserade tillsammans med en kollega fram en ny aktivitet som blev stolboll. Jag 

valde även under veckan att lägga Tornbygge III tillgängligt för samtliga elever när som 

helst under tiden på fritidshemmet. 

 

Utgången av Fallskärmen, som var aktiviteten jag hade på onsdagen, var inte optimal. 

Vissa övningar fungerade bra men ju längre tiden gick, desto mindre fokus hade 

eleverna på uppgiften. Dock anser jag att även om eleverna inte utförde uppgifterna på 

det sätt jag hade önskat så hade de väldigt roligt under tiden och stämningen i gruppen 

var god. Därmed anser jag att aktiviteten var lyckad trots att alla uppgifter i aktiviteten  

inte utfördes korrekt. Under torsdagen skulle vi ha en bollspelsaktivitet i idrottshallen. 

En anledning var att eleverna hade önskat olika sorters bollspel under de senaste  

veckorna. Dock var låset till förrådet sönder så vi fick improvisera och använda oss av 

det som fanns tillgängligt, vilket var en mjukhandboll och stolar.  Resultatet blev väldigt 

lyckat och flera elever frågade efter aktiviteten igen, framförallt på deras 

idrottslektioner. I mitten av veckan bestämde vi oss även för att göra Tornbygge III 

tillgängligt för alla elever på fritidshemmet när vi inte hade något annat planerat. Det 

här gjorde vi för att samtliga elever skulle få chansen att delta. Det fanns några elever 

som ville prova aktiviteten då de inte hade varit på fritidshemmet de eftermiddagar vi 

utövat aktiviteten.  

 

Vecka 5 – Harry Potter och Pansarboll (Bilaga O-P) 

Den sista veckan av mitt utvecklingsarbete blev det ytterligare två aktiviteter i 

idrottshallen. Under måndagsmötet bad jag eleverna komma överens om en aktivitet vi 

kunde ha i idrottshallen och de valde Harry Potter vilket jag aldrig hade gjort tidigare 

men snabbt lärde mig. Dessutom valde jag att vi skulle ha Pansarboll som veckans 

andra aktivitet. Knappt någon av eleverna visste vad det var för lek men det blev väldigt 

lyckat och uppskattat av eleverna efteråt.  

 

Eftersom de flesta eleverna hade provat på Harry Potter tidigare så behövde jag inte 

lägga speciellt mycket tid till att förbereda eleverna. Det enda jag egentligen behövde 

göra var att dela upp gruppen i två delar, därefter skötte eleverna allt själva. De båda 

lagen hade väldigt bra samarbete genom hela aktiviteten och de hade även speciell 

taktik och tankar om hur de enklast skulle vinna tävlingen som föll ut väl för båda 

lagen. I Pansarbollen som blev arbetets sista aktivitet tog eleverna till sig informationen 

jag gav dem om aktiviteten väldigt snabbt och utgången blev fantastisk. Samarbetet i de 

mindre grupperna som delades upp var enastående och inte en enda gång under 

aktiviteten var det gnäll eller tjat från någon av eleverna. Det största problemet var alla 

skratt som ibland kunde bli väldigt högljudda.  
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6.2 Resultat av enkäter, sociogram och intervjuer 

På vilket sätt arbetet  har påverkat verksamheten kan utläsas i resultaten av 

elevenkäterna och i sociogrammen inför- och efter utvecklingsarbetets gång. Vid 

elevenkäterna deltog 16 elever i den första undersökningen. Bland dessa var 15 elever 

med i uppföljningen efter arbetet. Dessutom tillkom en elev som började på 

fritidshemmet under arbetets gång till den andra undersökningen. Det var i stort sätt 

nästan samma elevgrupp som utförde de båda enkäterna. Vid sociogrammet som fylldes 

i på samma papper som enkäterna deltog 15 elever vid det första tillfället och 18 elever 

vid det andra. Skillnaden på antalet elever som genomförde enkäten respektive 

sociogrammet beror på att vissa elever inte ville fylla i enkäten utan bara 

sociogramsdelen eller tvärtom. De elever som endast valde att fylla i sociogrammet fick 

tillåtelse till detta. Det fanns ingen anledning att tvinga fram några åsikter eller påverka 

elevernas tankar om svaren på enkäterna.  

 

6.2.1 Enkätundersökning 

Nedan följer en jämförelse mellan resultaten av elevenkäterna för och efter 

utvecklingsarbetets gång. 
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Vid en jämförelse av de två enkättillfällena går det att utläsa att det finns tre punkter 

som skiljer sig varav en förbättrats avsevärt under arbetets gång. I en sammanställning 

av enkätsvaren kan följande slutsatser göras: 

 Det finns alltid någonting roligt att göra på fritidshemmet – Antal elever som 

inte anser att det alltid finns någonting roligt att göra på fritidshemmet har 

minskat från 31% till 0% (5 elever). De elever som valt ”Stämmer delvis” har 

ökat från 12% till 31% (3 elever) och de elever som valt ”Stämmer helt” har 

ökat från 56% till 69% (2 elever) 

 Jag har ofta någon att leka med på fritidshemmet – Antal elever som anser att de 

alltid har någon att leka med på fritidshemmet har ökat från 69% till 81% (2 

elever) samtidigt som de andra alternativen minskat med 6% vardera (1 elev) 

 Det finns alltid en vuxen att prata med om jag behöver – Antal elever som anser 

att det alltid finns en vuxen att prata med om de behöver har ökat från 44% till 

63% (3 elever). Samtidigt har antalet elever som inte tycker att det finns någon 

vuxen att prata med minskat från 19% till 6% (2 elever).  

 
6.2.2 Sociogram 

Vid jämförelse av sociogrammen före och efter det utvecklingsinriktade arbetet 

framkommer flera stora skillnader: 

 Vid tillfälle 1 blev tre elever helt utan röster medan det vid tillfälle 2 inte var 

någon som var utan röster 

 Vid tillfälle 1 fanns det tydliga grupperingar mellan elev G, H och I samt A, B 

och P. Dessa grupperingar syns inte alls på samma sätt vid tillfälle 2 utan är mer 

upplösta. 

 Antalet elever som fick noll eller en röst har minskat från sex vid tillfälle 1 till 

tre vid tillfälle 2 

 Endast en elev (K) gjorde samma val vid tillfälle 1 och 2.  

 Eleverna B och A var de mest populära eleverna vid tillfälle 1. Vid tillfälle två 

hade deras ”röster” minskat från 7 till 3 (B) och 5 till 3 (A). 

Av sociogrammen att döma kan vi tydligt se att elevgruppen blivit mer ”balanserad” då 

det inte längre fins några tydliga grupperingar. Dessutom fick samtliga elever röster och 

röstantalet bland eleverna överlag är jämnare efter arbetets gång. 

 
6.2.3 Intervjuer 

Elevintervjuerna genomfördes med fyra elever från fritidshemmet varav två var med vid 

det första intervjutillfället. Den här gången var det endast 4 elever som var intresserade 

av att göra intervjuer, därmed behövde jag inte utesluta någon av de som var 

intresserade. Intervjuerna utgick från frågorna i enkäten, precis som vid det första 

tillfället. Av intervjuerna fick kunde man utlösa följande förändringar sedan det tidigare 

tillfället: 

 Samtliga elever ansåg att det var roligt och de trivdes på fritidshemmet överlag 

 Samtliga elever angav att det nästan alltid fanns någon att leka med. 

 Två av eleverna ansåg att det fortfarande kunde vara ganska stökigt på att 

fritidshemmet. Dock framgick det att det brukade vara lugnt efter att de hade 

haft en planerad gruppstärkande aktivitet. 
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 Samtliga elever nämnde att det var lättare att få tag på en vuxen om de behövde 

prata nu jämfört med tidigare. 

 

6.3 Sammanfattning 
Gruppklimatet under utvecklingsarbetet har förbättrats marginellt. Om 

utvecklingsarbetet hade betraktats utifrån den första och sista dagen av processen hade 

det varit svårt att urskilja någon förändring. Däremot för mig, som befunnit mig i 

verksamheten under en längre tid, syns en viss skillnad. Framförallt handlar det om små 

bråk och konflikter som minskat under arbetets gång. Exempelvis har situationer som 

när en elev kallar en annan elev för något dumt minskat. Dessa situationer kan i sig leda 

till större konflikter och få fler elever inblandade. Situationer likt de här finns givetvis 

kvar men har minskat under min tid i verksamheten. De större, tydligare konflikterna 

som kan uppstå i verksamheten finns kvar och jag har inte märkt av någon direkt 

minskning av dessa. Det krävs mycket för att förändra gruppklimatet på ett helt 

fritidshem på fem veckor och resultatet av mitt arbete visar att jag inte lyckats uppnå 

det. Däremot kan vi se en förbättring i verksamheten som bör vara en produkt av mitt 

utvecklingsarbete. Hade utvecklingsarbetet fortsatt över t.ex. en hel termin hade 

resultaten säkerligen varit tydligare. Personalen på fritidshemmet har sett flera positiva 

delar i mitt utvecklingsarbete. Tyvärr har skolan inte möjligheten att fortsätta mitt 

utvecklingsarbete av flera anledningar, exempelvis personalbrist.  

 

De tydligaste resultaten mitt arbete och närvaro har medfört i verksamheten är att 

eleverna känner att det finns större möjligheter att nå en vuxen om de behöver samtala, 

vilket i sig leder till en ökad trygghet bland eleverna. Enligt Skolinspektionen (2010) 

behöver just säkerheten och tillsynen på vissa fritidshem ses över då det påverkar 

eleverna och verksamheten negativt.  Eleverna ansåg dessutom att det fanns ett större 

utbud av roliga aktiviteter än tidigare vilket är viktigt för elevernas engagemang och 

intresse på fritidshemmet. 
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7 Diskussion och didaktiska implikationer 

I det avslutande avsnittet diskuteras resultatet av mitt utvecklingsarbete och de 

planerade gruppstärkande aktiviteter jag utfört under fem veckor i verksamheten. 

Avsnittet innefattar även hur arbetet föll ut samt hur utfallet kunde ha blivit om jag hade 

valt att arbeta på ett annorlunda sätt. Avslutningsvis följer didaktiska implikationer i 

nedan avsnitt. 

 

7.1 Diskussion 

Utvecklingsarbetet utfördes under fem veckor och innehöll sammanlagt elva planerade 

gruppstärkande aktiviteter för eleverna på fritidshemmet Hunden. Elevernas intresse för 

de planerade gruppstärkande aktiviteterna som utförts har varit högt under hela arbetets 

gång. Många elever frågade på förhand vilken aktivitet som skulle utföras vid nästa 

tillfälle och hur den kommande aktiviteten skulle utföras. Vid varje aktivitetstillfälle 

medverkade majoriteten av gruppen.  

 

Det kan inte ses som helt säkert att det var just mina planerade gruppstärkande 

aktiviteter som stärkte gruppen och förbättrade gruppklimatet under mina fem veckor i 

verksamheten. Wahlström (1996) skriver dock om hur stor roll sammarbetsövningar kan 

spela i en verksamhet. Genom sammarbetsövningar och värdegrundsarbete ökar 

elevernas möjligheter att utveckla sina sympatiska och empatiska förmågor. Statistik 

och dokumentation visar ett tydligt positivt resultat efter mitt arbete i verksamheten 

vilket kan ge fog för att de planerade gruppstärkande aktiviteterna fungerade.  

 

En av anledningarna till att mitt utvecklingsarbete var uppskattat av eleverna kan bero 

på att delar av elevgruppen varit understimulerade under en tid. Utbudet av planerade 

aktiviteter på fritidshemmet har överlag varit lågt och eleverna har fått bestämma 

mycket själva över sin tid på fritidshemmet. När mitt utvecklingsarbete påbörjades var 

det säkerligen många elever som deltog bara för att det var någonting nytt som hände i 

verksamheten. De första planerade gruppstärkande aktiviteterna som genomfördes var 

enbart planerade av mig och jag hade inte utgått från elevernas intresse i så stor 

utsträckning. En tänkbar anledning till att resultatet föll väl ut under dessa aktiviteter 

eftersom eleverna var nyfikna och jag som pedagog visade mitt intresse och höll en 

positiv ton aktiviteten igenom. Hade jag inte lyckats så pass väl med de första fyra 

aktiviteterna kunde utfallet av utvecklingsarbetet blivit betydligt mindre lyckat och 

intresset hade minskat från det första tillfället. Haglund (2015) skriver om hur viktigt 

det är att en pedagog har en positiv attityd och visar intresse för eleverna. Detta i sin tur 

gör det lättare för pedagogen att få med sig gruppen. Nu lyckades jag med det här och 

till aktivitet fem fick eleverna möjlighet att komma med förslag för att jag lättare skulle 

kunna integrera elevernas intresse i de planerade gruppstärkande aktiviteterna. 

 

Av statistiken från sociogrammen, enkäterna och elevintervjuerna går att utläsa en 

tydlig förbättring på vissa punkter medan andra punkter inte förändrats i så hög grad. 

Vad det gäller sociogrammen syns en klar förändring där både grupperingar och antalet 
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”ensamma” elever minskat. Resultatet pekar på en förbättring vilket speglar 

verksamheten väl trots att det inte var förväntat med så tydliga resultat under endast fem 

veckor. Det som är viktigt att känna till när det gäller sociogram är att resultatet i hög 

grad kan skilja från dag till dag. Det kan exempelvis handla om situationer som uppstått 

under skoldagen som fått eleverna att välja andra kamrater i undersökningen än vad de 

skulle gjort en annan dag. Stenbacka (2001) skriver om vikten av noggrannhet och 

systematik för att hålla en hög reliabilitet i undersökningar. Jag anser att att det har 

funnits en tydlighet under tillfällena som dataproduktionen har pågått. Att systematiskt 

utföra samma dataproduktion före och efter arbetet kan vara ett tecken på att resultatet 

har hög reliabilitet. Hur eleverna mår och känner är dock någonting som dessvärre inte 

går att påverka och är svårt att mäta. 

 

I enkätundersökningarna syns en tydlig förbättring på punkterna ”Det finns alltid något 

roligt att göra på fritidshemmet” och ”Det finns alltid en vuxen att prata med om jag 

behöver”. Dessa punkters förbättring kan både vara ett resultat av mitt utvecklingsarbete 

samt av min närvaro på fritidshemmet. Att mitt utvecklingsarbete ger eleverna två 

tydliga alternativ till aktiviteter att utföra varje vecka och det faktum att aktiviteterna 

var omtyckta av eleverna har säkerligen påverkat elevernas syn på frågan inför och efter 

arbetet. Dessvärre finns det en risk för att verksamheten kan falla tillbaka till det 

ordinarie tempot. Det kan också finnas en risk att elevernas syn på verksamheten också 

kan förändras till det sämre. När det gäller elevernas uppfattning av att det alltid finns 

någon vuxen att samtala med kan förbättringen handla om min närvaro i verksamheten. 

Verksamheten var sedan tidigare underbemannad och dessutom lades mycket av 

pedagogernas tid på att ta hand om konflikter elever emellan. När min närvaro sedan 

tillkom underlättades den ordinarie personalen en aning vilket gjorde oss alla mer 

tillgängliga för hela elevgruppen. Följden av mer personal medverkade till att det var 

lättare att upptäcka konflikter innan dessa hann bryta ut ordentligt samt att varje 

pedagog fick mer tid för varje elev än tidigare. 

 

När man ser vid de övriga frågorna i enkätundersökningen tyder förbättringarna på ett 

lyckat utvecklingsarbete. Även om förbättringarna är marginella går det i rätt riktning. 

Av denna anledning kan en verksamhet få tydligare och bättre resultat om de har 

möjligheten utföra ett utvecklingsarbete likt mitt under en längre tid. Enligt Skolverket 

(2012) ska systematiskt kvalitetsarbete bedrivas uthålligt och strukturerat för att 

utveckla verksamheten långsiktigt. Därmed är det inte möjligt att räkna med något 

större resultat efter endast fem veckor. 

 

Det är svårt att få ett tydligt resultat efter endast fem veckor i verksamheten. Jag tror 

dock att ytterligare aktiviteter varje vecka hade kunnat ge ett större utfall 

resultatmässigt. En tanke är att eleverna i verksamheten behöver mer struktur i sin 

vardag på fritidshemmet. I nuläget är elevernas tid på fritidshemmet väldigt fri. Dels på 

grund av brist på pedagoger, dels beroende av pedagogernas syn på verksamheten. 

Enligt pedagogerna samtidigt ska det vara upp till eleverna själva vad de ska göra med 

sin fria tid. Eleverna i verksamheten har redan skoltid, hemspråk och läxhjälp två 

gånger i veckan. Fritidshemmet har enligt Skolverket (2014) ett uppdrag att stimulera 
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elevers utveckling och lärande och dessutom erbjuda rekreation. Att fylla ut resten av 

elevernas dagar med ännu mer strukturerad verksamhet kan eventuellt leda till att 

eleverna inte får den rekreation på fritidshemmet som de behöver. Dock kan denna 

studies resultat visa att eleverna i verksamheten uppskattar planerade aktiviteter och 

medverkar till att verksamheten får mer struktur. Haglund (2015) framhåller att elever 

ofta vill ha den fria tiden på fritidshemmet då resten av deras skoldag redan är 

strukturerad. Det är ändå viktigt att våga driva ett förändringsarbete i en verksamhet för 

att pröva olika tillvägagångssätt och följa dess utfall. I det här utvecklingsarbetet var 

syftet att minska elevers konflikter och en hypotes var att om verksamhetens struktur 

förändrades kunde konflikterna minskas.  

 

Inför arbetet nämnde min VFU-handledare att hans åsikt om att konflikterna bottnade i 

en teori där elevernas bakgrund och hemkultur gjorde att de valde att försvara sig med 

våld och provocera varandra genom hån mot exempelvis den andras familj. Efter fem 

veckor i verksamheten är jag beredd att hålla med min VFU-handledare om dessa 

åsikter. Däremot visar mitt arbete på att det går att minska antalet konflikter i 

verksamheten och därmed minskar även våldet och hånen eleverna emellan.  

 

7.2 Didaktiska implikationer 
Mitt utvecklingsarbete är format utifrån just den skolan det utfördes på. Det här betyder 

dock inte att det är överförbart på skolor i liknande situationer. Genom att systematiskt 

använda sig av planerade gruppstärkande övningar kan gruppklimatet förbättras och 

konflikter minskas. Ibland kanske det inte ens behövs aktiviteter som är anpassade för 

samarbete utan det kan vara nog med att lyssna på elevernas idéer och använda sig av 

deras förslag. På så sätt utgår pedagogen helt utifrån elevernas intresse vilket även kan 

öka intresset för aktiviteten i fråga.  

 

För att få en fungerande struktur och resultat av arbetet kan det underlätta att vara två 

pedagoger som hjälps åt under arbetets gång. Att ha en ledande pedagog och en som 

stödjer och kan agera ”ordningsvakt” kan underlätta vid varje aktivitetstillfälle. Det 

finns alltid en risk att man tappar gruppen eller vissa elever och därmed blir 

förutsättningar för att arbetet ska lyckas bättre. En annan fördel med att vara fler än en 

pedagog är att det blir enklare att hantera större grupper samt att det finns möjlighet att 

ha två aktiviteter med två olika grupper. Tjej- och killsnack är exempel på planerade 

gruppstärkande aktiviteter som kan vara mycket bra för gruppklimatet men är svårt att 

göra som ensam pedagog. 

 

Efter att ha utfört mitt utvecklingsinriktade arbete vill jag ställa följande 

forskningsfråga: 

 

 Hur kan planerade gruppstärkande aktiviteter användas som ett verktyg 

för att förbättra elevernas möjligheter att lyckas i skolans verksamhet? 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

 

Till vårdnadshavare på XXXXXXskolan 
Hej! 

Jag heter Hannes Samuelsson och läser till Grundskolelärare med inriktning mot arbete 

i fritidshem på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag studerar nu den sista termin i 

utbildningen och kommer under våren att genomföra ett utvecklingsarbete på 

XXXXXskolans fritidshem.  

Mitt arbete kommer att göras i två delar: En praktisk  och en skriftlig del. Den praktiska 

delen  har som mål att skapa en bättre sammanhållning och stämning på fritidshemmet 

genom planerade gruppaktiviteter en till två gånger i veckan. Dessa aktiviteter kommer 

att observeras av mig samt dokumenteras skriftligt och med hjälp av foton och film. 

Under mitt arbete kommer jag att använda mig av elevintervjuer, sociogram och enkäter 

för att få en helhetsbild om hur eleverna trivs på fritidshemmet.  

Mitt arbete genomförs med största respekt för sekretess och anonymitet. Varken skolans 

eller elevernas namn kommer att finnas med i den slutgiltiga rapporten. I mitt 

utvecklingsarbete utgår jag från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Det här 

innebär att samtliga medverkande i studien är anonyma och namnet på skolan kommer 

att förbli okänt för läsaren. 

För att mitt arbete ska kunna utföras krävs det att jag har tillåtelse från vårdnadshavare 

att utföra dessa observationer och dokumentationer. Därför vill jag att du/ni fyller i 

blanketten nedan och lämnar in den till personalen på fritidshemmet. 

Det är viktigt att ni lämnar in blanketten vare sig ni tillåter ert barn att vara med eller 

inte. 

Tack så mycket på förhand och har ni några frågor så får ni gärna höra av er till mig 

eller annan personal på fritidshemmet. 

          

    Hannes Samuelsson               07XXXXXXXX           hXXXX@student.lnu.se 
 

 

 

Jag        Godkänner          Godkänner ej 

att min son/dotter deltar i samtal och enkätundersökningar i samband med 

genomförande av aktiviteter på fritidshemmet. 

 

 

Jag         Godkänner         Godkänner ej 

att materialet får användas i lärarutbildningen. 

 

Barnets namn: ___________________________ Datum: ______________ 

 

Vårdnadshavarens namnteckning: ___________________________________________ 

      

        Återlämnas snarast till personal på fritidshemmet 

 

 

 

http://www.vr.se/
mailto:hXXXX@student.lnu.se
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Bilaga B Elevenkät 

Ringa in den gubbe du tycker passar bäst till varje fråga.  

 

Vill du skriva någonting så går det bra att göra på raderna bredvid varje 

fråga. 

 

Jag har oftast någon att leka med på fritidshemmet: 

   
Jag känner mig trygg på fritidshemmet: 

   
Jag trivs på fritidshemmet: 

   
Det finns alltid en vuxen att prata med om jag behöver: 

   
Det finns alltid något roligt att göra på fritidshemmet: 

   
 

 

På baksidan av pappret vill jag att ni skriver tre namn på kompisar ni 

gärna leker med på fritidshemmet 
 

 

 

 



  
 

III 
 

Bilaga C Sociogram inför utvecklingsarbetet 
 

 

 
 



  
 

IV 
 

Bilaga D Sociogram efter utvecklingsarbetet 
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Bilaga E Intervjufrågor till pedagoger 
 

Hur arbetar ni med värdegrundsfrågor på fritidshemmet? 

 

Vilket innehåll/aktiviteter hade du önskat att ni kunde erbjuda eleverna på 

fritidshemmet? 

 

Vilket innehåll/aktiviteter kan ni erbjuda eleverna på fritidshemmet? 

 

Varför väljer ni dessa aktiviteter? 

 

Hur ofta har ni planerade aktiviteter på fritidshemmet? Vad är kan det vara för något? 

 

Vad tänker du om/gör ni åt elever som ständigt är själva på fritidshemmet? 

 

Vad tänker du om/gör ni åt de elever som ”har för mycket energi” på fritidshemmet? 

 

Finns det något sätt skolan skulle kunna komplettera fritidshemmet bättre på? 
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Bilaga F Aktivitet 1 – Tipspromenad 
 

Tipspromenaden kommer att utgå från 10-15 frågor som utgår ifrån elevernas intressen. 

I förberedelserna till aktiviteten krävs det att som pedagog ha en god relation till 

eleverna och veta vad som intresserar dem.  

 

Uppdelningen av eleverna kommer att göras i förhand för att blanda runt i grupperna så 

mycket som möjligt och därmed sprida ut elevernas kunskap över grupperna i en relativt 

jämn nivå. På så sätt ökar chanserna att varje elev blir delaktig i aktiviteten då det kan 

vara så att det är en enskild individ som kan svaret på en fråga. 

 

Tanken är att ha tipspromenaden utomhus över hela skolgården. Beroende på vädret kan 

det dock bli så att aktiviteten flyttas in inomhus vilket inte bör vara en allt för stor 

förändring. 

 

Exempel på fråga: 

 

Vilken av följande varelser finns INTE i Minecraft? 

1. Zombie 

X. Vampyr 

2. Creeper 

 

En fråga likt den här bygger på elevernas intresse. Minecraft är relativt populärt i 

gruppen, därmed kan någon eller några elever eventuellt svaret på frågan. 

 

Mål från LGR11: 

 Kan arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 

 Utveckla elevernas känsla för samhörighet 

 

Beräknad tid: ca 30 minuter. 

 

Resultat 

Tipspromenaden blev inte riktigt som jag hade väntat mig. Den utfördes under min 

första vecka på VFUn (påsklovet) under en friluftsdag vid ett strandområde en bit ifrån 

skolan. Det var relativt få elever på fritidshemmet Hunden, därför hade avdelningarna 

slagits samman. Det här innebar att gruppen bestod av elever från årskurs F-3 och 

många av dem hade jag inte träffat så mycket tidigare. Jag fick därmed skriva om mina 

originalfrågor till lite lättare frågor som handlade om fritidshemmet. Tillsammans med 

min VFU-handledare delade jag upp grupper med elever från olika årskurser i varje 

grupp, för att försöka få eleverna att skapa nya relationer. Områdets miljö gjorde det 

inte lätt att skapa en lång och rolig sträcka för eleverna att gå utan istället blev det en 

relativt kort sträcka på ca 150 meter som eleverna fick gå. 

 

Eleverna skötte sig väldigt 

väl under aktiviteten och 

många kom fram efteråt och 

berättade att de tyckte att det 

varit väldigt roligt. Jag anser 

definitivt att vi nådde upp till 

målen ur LGR11 



  
 

VII 
 

Bilaga G Aktivitet 2 - Bakning 
 

Under påsklovet kommer det att vara ett mindre antal elever på fritidshemmet vilket 

innebär ett bra tillfälle att baka med eleverna. Det kommer att handla om att baka 

påskgodis i olika former där eleverna kommer att få göra större delen av arbetet själva 

medan jag och mina kollegor intar en mer observerande roll med. Vi kommer att hjälpa 

till när eleverna behöver hjälp men överlag ska eleverna sköta arbetet själva så gott det 

går. 

 

De olika sorters påskgodis som kommer att bakas är chokladbollar, havrekolor och 

cupcakes. Till det här krävs ingredienser som inhandlas veckan innan aktiviteten. Det är 

även viktigt att tänka på eventuella allergier hos eleverna och det är just därför jag har 

valt ut dessa bakelser att tillaga.  

 

Senare på eftermiddagen äter vi våra bakelser och tittar på film. 

 

Mål från LGR11: 

 Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

 Visa respekt för den enskilda individen 

 I det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt 

 

Beräknad tid: ca 60 minuter  

 

 

 

Resultat 

Överlag gick bakningsaktiviteten bra. För att alla skulle hinna baka valde vi att endast 

baka chokladbollar och havrekolor. Samtliga elever var delaktiga i bakandet och var 

positiva under hela arbetet.  Havrekolorna var dock inte optimala att baka för en grupp 

på sju elever. De visade sig vara väldigt enkla att göra och därmed blev det inte så 

mycket för eleverna att göra. Istället för att äta bakelserna och titta på film gick vi ut på 

eftermiddagen och åt våra bakelser där istället. 

 

Jag anser att min uppgift nådde upp till de mål jag valt ur LGR11. Barnen visade god 

respekt för varandra och lät alla vara med. Dock var det inte speciellt mycket till 

problemlösning i uppgiften då eleverna mestadels följde receptet. 

 

 

 

 



  
 

VIII 
 

Bilaga H Aktivitet 3 – Tornbygge I 
 

Tornbygget kommer att gå ut på att eleverna ska bygga ett så högt torn som möjligt av 

Kaplastavar på 10 minuter. Det är så högt tornet är efter 10 minuter som slutligen 

räknas. Tornen får byggas precis hur som helst men det enda eleverna får använda sig 

av är just Kaplastavar. 

 

De elever som är intresserade av att vara med får komma till mig under förmiddagen 

och skriva upp sig på en lista. Därefter kommer jag och mina kollegor att dela upp 

mindre grupper(ca 3-4 i varje) som ska bygga tillsammans. Genom att vi delar upp 

grupper har vi chansen att t.ex. sätta elever som kanske inte annars umgås speciellt 

mycket med varandra tillsammans. På så sätt hoppas jag att eleverna ska kunna skapa 

nya relationer samt förbättra nuvarande relationer med hjälp av samarbete.  

 

Mål ur LGR11: 

 Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

 Kan lära, utforska och arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 

förmåga. 

 Kan använda sig av kritiskt tänkande. 

 

Beräknad tid: ca 15 minuter per grupp.  

  

 

Resultat 

Tornbygget var enormt lyckat på många 

sätt. Intresset för aktiviteten var väldigt 

stort och samtliga elever utom en ville 

delta. Det syntes tydligt att eleverna hade 

väldigt roligt under aktivitetens gång, 

även när de misslyckades. Samarbetet 

fungerade utmärkt i alla de 6 grupper 

som deltog och de flesta diskuterade sig 

fram till nya lösningar så fort det uppstod 

ett problem, istället för att en ensam elev 

bestämde hur de skulle göra.  

 

Enligt mig nådde vi upp till målen ur LGR11. Eleverna arbetade bättre tillsammans än 

jag uppfattat tidigare vilket var oerhört roligt att se. Det finns en stor chans att jag 

kommer göra aktiviteten fler gånger under min VFU då det var så pass uppskattat och 

gav resultat. Även kollegorna tyckte aktiviteten var väldigt bra och de hoppas kunna 

göra den fler gånger även när jag ej är på plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 
 

Bilaga I Aktivitet 4 – Kortleken 
 

På onsdagar har eleverna fritidsgympa på eftermiddagen, vid ett av dessa tillfällen 

kommer jag att ha Kortleken tillsammans med eleverna. Kortleken går ut på att eleverna 

till en början delas upp i lag (ca 3-5 i varje). Varje lag har ett bo där man ska samla sina 

kort. När leken startar ska en (eller två, beroende på vilka regler man använder) springa 

till mitten av gymnastiksalen och hämta ett spelkort. Varje valör innebär en viss uppgift, 

exempelvis kasta ärtpåsar i en korg, hoppa hopprep eller liknande. När eleverna dragit 

ett kort går dem till den stationen kortet visar och gör så många repetitioner som kortet 

visar. När eleverna är klara får de springa tillbaka till sitt bo och lämna kortet samtidigt 

som nästa person i laget springer ut. När samtliga kort är slut får gruppen räkna hur 

många poäng laget har. Ett ess är värt 1 poäng, en tvåa är värd 2 poäng osv. 

 

Mål ur LGR11: 

 Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

 Arbeta tillsammans med andra samt känna tillit till sin egen förmåga 

 Utveckla sina grovmotoriska grundformer som t.ex. springa, hoppa 

 

Beräknad tid: ca 20 minuter per omgång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Eleverna tyckte det var roligt och det finns delar jag hade kunnat förbättra. Nu blev det 

exempelvis mycket väntan för eleverna som var fast i boet medan de andra var ute och 

gjorde uppgifter. Dessutom var uppgifterna endast anpassade för en person vilket inte 

ger möjligheten till så mycket samarbete. Vid nästa tillfälle är ett alternativ att eleverna 

får springa ut två och två och sedan skapar man uppgifter som endast kan lyckas om de 

båda samarbetar. 

 

Det som fungerade bäst var att de elever som var kvar i boet ständigt hejade på den 

kamrat som var ute och gjorde uppgiften. Jag tror att den typen av laganda kan vara en 

väldigt viktig byggsten när det handlar om att skapa nya, samt behålla relationer. 

Överlag anser jag att leken var lyckad då eleverna hade en god sammanhållning även 

om aktiviteten i sig inte innebar så mycket samarbete. Jag anser att målen ur LGR11 

uppnåddes. 

 

 

 



  
 

X 
 

 

Bilaga J Aktivitet 5 – Tornbygge II 
 

Tornbygge II går till på precis samma sätt som Tornbygge I (Se bilaga H). Den enda 

skillnaden är att eleverna fick bestämma grupper helt själva. Min förhoppning är att 

eleverna kanske väljer någon utanför sina vanliga allianser då de under Tornbygge I 

märkt av att det finns fler duktiga byggare utanför deras närmsta vänskapskretsar. 

 

Anledningen till att jag valt att göra Tornbygge igen är för att 

det blev väldigt lyckat senast och jag tror att det går att få ut 

ännu mer från eleverna vad det gäller samarbete. Mina 

kollegor var även mycket positiva till Tornbygge I och hoppas 

kunna fortsätta med det även när jag inte längre är kvar. 

 

Mål ur LGR11: 

 Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 

kreativt sätt. 

 Kan lära, utforska och arbeta tillsammans med andra 

och känna tillit till sin egen förmåga. 

 Kan använda sig av kritiskt tänkande. 

 

Beräknad tid: ca 15 minuter per grupp.  

 

 

Resultat 

Aktiviteten blev inte speciellt lyckad den här gången. Den största anledningen till det 

här var att det redan från början var få elever på fritidshemmet. När vi sedan påbörjade 

aktiviteten efter mellanmålet (ca 14.30)  var det endast 9 elever kvar. Klockan 15.00 var 

det bara 4 elever kvar. Det här gjorde att grupperna splittrades under aktivitetens gång 

och för att inte någon skulle behöva bygga själv fick nya elever hoppa in i gruppen 

under tiden. Eleverna tyckte att det var roligt men samtidigt märktes deras frustration 

när de inte fick bygga färdigt för att de var tvungna att gå hem, fick nya 

gruppmedlemmar etc. Det blev till slut bara två torn byggda och jag upplever inte 

aktiviteten som så lyckad även om vi kanske lyckades nå upp till målen ur LGR11. Det 

positiva jag tar med mig är att eleverna tyckte det var roligt och flera gånger frågade om 

vi kan göra det fler gånger. Jag kommer därför anordna Tornbygge III en dag då det är 

fler elever på plats på eftermiddagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XI 
 

Bilaga K Aktivitet 6 – Musikquiz 
 

I musikquizet kommer jag att utgå från elevernas intresse i så hög grad som möjligt. 

Genom att samtala med både eleverna och kollegor om vilken musik som är populär 

bland eleverna kan jag sätta ihop ett quiz med blandade frågor utifrån elevernas 

kunskaper och intressen. Quizet kommer att bestå av ca 15 frågor som kan se ut på olika 

sätt. Den grupp med flest rätt vinner musikquizet. 

 

Exempel på frågor: 

 Vilken film är den här låten med i? (Känn en doft av kärleken, Lejonkungen) 

 Vem är artisten som sjunger? (Kizungzungu, Saraha) 

 Vilken tv-serie är låten med i? (Ledmotivet till Beyblade) 

 

Eleverna delas upp i grupper med 4-5 elever i varje grupp. Målet är att sätta ihop 

grupper med elever som kanske inte alltid brukar leka tillsammans och genom det kan 

gruppernas gemensamma kunskapsbas breddas för att lyckas få fler rätt i quizet. 

 

Mål ur LGR11: 

 Kan arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 

 Utveckla elevernas känsla för samhörighet 

 Associationer, tankar och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik 

 

Beräknad tid: ca 25 minuter

 
 

Resultat 

 

Till en början var eleverna negativa till aktiviteten på grund av gruppindelningen som 

de ej var nöjda med. Flera elever ville först inte vara med då de inte kom i samma grupp 

som sin bästa kamrat. Eftersom aktiviteten var frivillig behövde eleverna inte vara med, 

ville man deltaga var det min gruppuppdelning som gällde. Samtliga elever valde då att 

vara med men med en negativ inställning de första 2-3 frågorna. Därefter kom 

tävlingsinstinkten fram hos eleverna och helt plötsligt spelade det ingen roll vilka som 

var i vilket lag. Diskussionerna flödade om frågorna och samarbetet fungerade bra i 

samtliga grupper. Givetvis uppstod det diskussioner i grupperna med många olika 

åsikter och tankar men de lyckades varje gång till slut komma överens om ett svar. 

 

Jag anser att målen ur LGR11 uppnåddes i aktiviteten. Dock tog det lite tid innan 

samarbetet började fungera bra men slutligen flöt diskussionerna på bra och eleverna 

var efter aktiviteten mycket nöjda och ville gärna göra det fler gånger. 

 



  
 

XII 
 

Bilaga L Aktivitet 7 - Fallskärmen 
 

Fallskärmen är en gruppaktivitet som kommer att utföras i flera olika variationer. Det 

som behövs för att utföra aktiviteten är en fallskärm. Ju fler elever desto bättre är det att 

ha en större fallskärm. 

 

Aktiviteten kommer att gå ut på att vi till en början gör tre olika lekar med hjälp av 

fallskärmen. Därefter får eleverna komma med förslag om vad vi skulle kunna göra. 

 

Lek 1 - Byta färg – Eleverna lyfter tillsammans upp fallskärmen. De elever som håller i 

en viss färg ska byta plats med varandra innan de fångas under fallskärmen som faller 

ner.  

 

Lek 2 - Kanonen – En pedagog placerar en boll på fallskärmen. Elevernas uppgift är att 

skjuta bollen så högt upp som möjligt med hjälp av samarbete och tajming. 

 

Lek 3 - Gropen – En pedagog placerar en boll på fallskärmen. Elevernas uppgift är att 

hålla bollen på fallskärmen så länge som möjligt utan att den hamnar utanför eller 

ramlar igenom hålet mitt i fallskärmen. 

 

Mål från LGR11: 

 Problemlösning  

 Samhörighet 

 

Beräknad tid: ca 25 minuter 

 

 

 

Resultat 

Aktiviteten gick relativt bra. Förutsättningarna för aktiviteten var inte optimala. 

Aktiviteten hölls under en eftermiddag då det endast var sju elever på plats när 

aktiviteten började, en elev gick hem under aktiviteten och det tillkom även tre elever 

vilket gjorde att dessa elever inte fick lika tydliga instruktioner som resten av gruppen. 

 

De flesta av eleverna skulle ha haft idrott tidigare under dagen men hade istället varit på 

konsert, det här tror jag påverkade eleverna på det sättet att de hade väldigt mycket 

”spring i benen” under min aktivitet. Till en början fungerade aktiviteten väl men allt 

eftersom blev eleverna mindre fokuserade på de övningar de skulle göra och volymen 

höjdes. De började även hetsa varandra till att göra saker som att slita i fallskärmen, 

springa under fallskärmen och tacklas.  

 

Jag anser att problemlösningsmålet inte riktigt uppfylldes. Utgången av övningarna 

utfördes relativt väl men resultat blev inte speciellt bra (exempelvis lyckades eleverna 

under ”kanonen” knappt få upp bollen mer än en halvmeter i luften). Däremot anser jag 

att samhörighetsmålet uppnåddes. Även om aktiviteten rent planeringsmässigt inte var 

så lyckad hade eleverna roligt under hela tiden och stämningen var väldigt bra under 

hela aktiviteten.  

 

 



  
 

XIII 
 

Bilaga M Aktivitet 8 – Stolboll 
 

Stolboll är en lagsport som går ut på att varje lag får poäng genom att passa en boll till 

en medspelare som sitter på en stol. Planen är över hela idrottshallen och det finns två 

stolar på varje planhalva där respektive lag kan göra mål. Den elev som har bollen får 

endast stå kvar på samma ställe och passa, däremot får samtliga andra elever röra sig 

fritt tills man får bollen. Genom att använda sig av två mål får eleverna chansen att 

tänka ett steg längre både försvars- och anfallsmässigt. Det kräver i sig mer samarbete i 

varje lag för att det spelet ska fungera så bra som möjligt. Fungerar aktiviteten bra och 

man har en relativt stor barngrupp kan man enkelt utveckla aktiviteten genom att lägga 

till fler stolar eller bollar för att få utmana eleverna ännu mer. 

 

Mål ur LGR11: 

 

 Kan arbeta tillsammans 

med andra 

 Visa respekt för den 

enskilda individen 

 Olika lekar och spel 

 

Beräknad tid: ca 20 minuter 

 

Resultat 

Jag improviserade, tillsammans med en kollega, fram stolboll ca 15 minuter innan 

fritidsgympan började. Förrådets lås var sönder så vi fick använda oss av det som fanns 

i idrottshallen, vilket var stolar, en boll och några västar. Aktiviteten blev dock väldigt 

lyckad och eleverna verkade uppskatta spelet. Till en början var inte spelet speciellt 

uppstyrt. Samtliga elever sprang till den som hade bollen och ropade för att själva få 

den. Det blev inte mycket samarbete eller diskussioner till en början. Därefter tipsade 

jag och min kollega eleverna om hur man kunde göra för att få fler mål (t.ex. springa dit 

där ingen annan är och på så sätt bli enklare att passa till). Några elever förstod direkt 

vad vi menade och när de andra eleverna såg hur man kunde göra så blev spelet mycket 

bättre. Lagen kämpade för fullt och hjälpte varandra väldigt mycket, framförallt genom 

att prata med varandra om var de skulle springa, täcka etc. Sista minuterna var det några 

elever som tröttnade då de tyckte att spelet blev lite enformigt. Hade vi haft tillgång till 

förrådet hade vi kunnat utveckla spelet med exempelvis fler bollar. Nu hade vi tyvärr 

inte möjligheten till det men eleverna var överlag nöjda efter aktiviteten och jag anser 

definitivt att målen ur LGR11 uppnåddes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XIV 
 

Bilaga N Aktivitet 9 – Harry Potter 
 

Harry Potter är en modifierad version av spökboll som vi kommer att ha under en 

onsdag då vi har fritidsgympa i verksamheten. Aktiviteten går ut på att antingen bränna 

ut hela motståndarlaget (likt i spökboll) eller kasta ner motståndarlagets 10 koner för att 

vinna. Varje lag har en brännare/spöke på en liten madrass på motståndarnas planhalva 

som varje lag kan passa till. Brännaren/spöket får antingen kasta bollen på motståndarna 

eller konerna likt de andra spelarna i laget. Blir man bränd ställer man sig vid plinten i 

mitten av sin egen planhalva. Varje lag har en ”Harry Potter” som är hemlig för 

motståndarlaget. Harry Potter kan rädda de medspelare som blivit brända genom att 

diskret rita ett tecken på medspelaren med sitt finger (t.ex. en cirkel eller ett Z). Blir 

Harry Potter tagen av motståndarna kan han/hon inte längre rädda medspelare. De extra 

momenten i Harry Potter jämfört med Spökboll gör att det krävs mer samarbete för att 

en grupp ska lyckas. Jag kommer tillsammans med personalen att dela upp de två lagen 

för att försöka utveckla gruppklimatet så mycket som möjligt.  

 

Mål ur LGR11: 

 Arbeta tillsammans med andra samt känna tillit till sin egen förmåga. 

 Visa respekt för den enskilda individen 

 Olika lekar och spel 

 

Beräknad tid: ca 10-25 minuter per omgång 

 
 

Resultat 

 

Då eleverna ofta är väldigt tävlingsinriktade på idrottslektionerna i skolan ansåg jag att 

det fanns en chans att stämningen under aktiviteten kunde bli lite sämre om exempelvis 

det ena laget hade haft ett stort spelövertag. Så blev dock inte fallet. Första omgången 

var väldigt jämn och eleverna kämpade hårt och bra. Andra omgången var det ena laget 

betydligt bättre, nästan överlägsna. Till en början kom det en del glåpord från båda 

sidorna men det lugnade ner sig efter en liten stund. Vi hann köra två omgångar på ca 

50 minuter och efter aktiviteten var jag noggrann med att lagen skulle tacka varandra för 

god match. Samtliga tog i hand och tackade, därefter hörde jag ingenting negativt från 

något av lagen, snarare tvärtom. Ett par elever ur olika lag gick t.om. och berömde 

varandra hela vägen från gymnastiksalen tillbaka till fritidshemmet. Aktiviteten blev 

lyckad. Vissa elever hade lite svårt med reglerna till en början men med hjälp av mig, 

min kollega och de andra eleverna så löste det sig snabbt. Jag anser att vi nådde upp till 

målen ur LGR 11 väl och utvecklingen var god under hel aktiviteten. 

 



  
 

XV 
 

Bilaga O Aktivitet 10 – Pansarboll 
 

Pansarboll är en variant av bolldatten där eleverna delas upp i flera grupper. Optimalt 

anser jag vara att det är tre elever i varje grupp. Samtliga grupper utom en får varsin 

tunnmatta som de får använda som skydd mot tagarna. Den grupp utan tunnmatta är 

tagare och har som uppgift att kasta bollen på de andra eleverna. Eleverna får endast 

skydda sig med tunnmattan samt huvudet som fritt. Blir en elev i en grupp tagen tar 

gruppen med tagare över det lagets tunnmatta och är även fria i ca 30 sekunder eller tills 

en annan grupp blir tagen. Tagarna får aldrig gå eller springa när de har bollen i 

händerna. Deras rörelser måste alltså utföras när de inte har bollen. På så sätt krävs det 

ständigt rörelse samt diskussioner inom laget om hur man ska arbeta tillsammans för att 

uppnå bästa möjliga resultat. I de övriga grupperna krävs det också ett bra samarbete för 

att hålla koll på tagarna 

samtidigt som de ska vara 

överens om hur man ska 

försvara sig som grupp. 

 

Mål ur LGR11:  

 

 Kan arbeta tillsammans 

med andra 

 Olika lekar och spel 

 Röra sig allsidigt i olika 

fysiska sammanhang 

 

Beräknad tid: ca 20 minuter 

 

Resultat 

Pansarboll blev min sista aktivitet jag utförde under min näst sista dag på VFUn. 

Aktiviteten var väldigt uppskattad bland eleverna och flera frågade om vi kunde göra 

den fler gånger. Endast en elev hade provat på aktiviteten tidigare men eleverna tog 

instruktionerna på ett bra sätt och jag behövde knappt påminna om någon regel en enda 

gång. Inte heller kände jag att jag behövde motivera eleverna något extra då de skötte 

det exemplariskt själva. Vid sidan av kunde man se en tydlig tävlingsinstinkt bland 

eleverna, utan att det gick över någon gräns. Min tanke var att avbryta aktiviteten efter 

ca 20 minuter men eleverna ville gärna fortsätta ännu längre vilket jag var optimistisk 

till då det fungerade så pass väl. Varje grupp agerade som riktiga lag under aktivitetens 

gång och hade flera smarta, nödvändiga diskussioner om hur de skulle arbeta. Jag är 

ytterst nöjd med aktiviteten. Det är förmodligen den som har fungerat allra bäst av 

samtliga elva aktiviteter vilket gläder mig väldigt mycket. Jag anser definitivt att målen 

ur LGR11 uppnåddes. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

XVI 
 

Bilaga P Aktivitet 11 – Tornbygge III 
 

Tornbygge III fungerar på samma sätt som Tornbygge I & II. Skillnaden blir nu att det 

inte utförs under en specifik dag utan att det blir en aktivitet som ständigt finns 

tillgänglig. Eleverna får möjligheten att bygga torn när de vill på fritidshemmet så länge 

jag är på plats och det inte är under tiden vi utför någon annan aktivitet. Jag har valt att 

göra på det här sättet då tornbygget har varit uppskattat bland eleverna men flera inte 

har kunnat medverka då de gått hem tidigare eller haft hemspråksundervisning eller 

guldtid under den tid det pågått tidigare. Därför väljer jag nu att ha det som en stående 

aktivitet där eleverna kommer och säger till mig om de vill bygga ett torn. Upplägget 

ser likadant ut som tidigare med tio minuters byggtid och det enda kravet är att det ska 

vara minst tre elever i varje grupp som bygger.  

 

Mål ur LGR11: 

 Kan lösa problem och 

omsätta idéer i handling på 

ett kreativt sätt. 

 Kan lära, utforska och 

arbeta tillsammans med 

andra och känna tillit till 

sin egen förmåga. 

 Kan använda sig av kritiskt 

tänkande. 

 

Beräknad tid: ca 15 minuter per 

grupp.  

 

Resultat 

Idén med att ständigt ha tornbygge som en alternativ aktivitet fungerade väldigt bra och 

var uppskattat av eleverna. Mer än hälften av de inskrivna eleverna valde att vara med 

någon gång under de åtta dagar som aktiviteten fanns tillgänglig. Varje dag aktiviteten 

fanns tillgänglig var det minst en grupp som valde att utföra den. Variationen i 

grupperna blev dessvärre inte lika stor som tidigare då eleverna fick helt fria händer 

med gruppindelningarna. Grupperna som ville delta var ofta desamma, vilket gjorde att 

min tanke med att integrera olika elever i olika grupper inte lyckades lika väl som jag 

hoppats. Dock kunde man se en tydlig utveckling hos eleverna från det första till det 

sista tornbygget. Diskussionerna och lösningarna i grupperna blev betydligt bättre ju 

längre tiden gick och ju fler försök alla gjorde och jag anser att målen ur LGR11 

uppnåddes. Rekordet för högsta tornet slutade på 161 centimeter. 

 

 

 

 

 

 


