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Abstrakt 
Med stöd i aktionsforskning genomfördes utvecklingsarbetet på ett fritidshem som 
vände sig till F-klass och årskurs- 1 och 2. Utvecklingsarbetets fokus var att sätta 
elevinflytande och delaktighet i centrum, främst genom gruppsamtal och samlingar 
tillsammans med elever. Förändringsarbetet dokumenterades via loggbok, fotografier 
och film. Intervjuer och gruppsamtal var också instrument som användes för att 
synliggöra resultatet av aktionen. I utvecklingsarbetets nulägesanalys framhävs 
avsaknaden av pedagogledda aktiviteter och elevers inflytande och delaktighet. Den 
tidigare verksamheten utgick i stora delar från fri lek och resulterade ofta i en oro i 
elevgruppen. Med hjälp av framförallt dagliga samlingar och teman, strävades det efter 
en tydligare struktur i verksamheten. Resultatet visar att samtliga elever var nöjda med 
något av de teman som erbjöds och framhåller att de idag vet vad de ska göra när de 
kommer till fritidshemmet. Utifrån elevernas agerande går att utläsa att den nya 
strukturen i fritidshemmets inomhusmiljö har blivit lugnare. Flera av eleverna upplever 
inflytande och delaktighet i verksamhetens utformning, till skillnad från före detta 
utvecklingsarbete påbörjades. 
 

Nyckelord 
Fritidshem, elevinflytande, delaktighet, pedagogledda aktiviteter, samlingar, teman, 
struktur  
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1 Inledning 
I Skolinspektionens rapport nämns det att närmare hälften av alla fritidshem borde 
erbjuda planerade och varierade aktiviteter i högre grad. Det framgår vidare att över 
hälften av alla fritidshem behöver öka elevers delaktighet i hur verksamheten ska 
utformas (Skolinspektionen, 2010). I det här utvecklingsarbetet har jag lagt fokus på att 
försöka uppnå ett ökat elevinflytande på fritidshemmet. För att eleverna ska få möjlighet 
till att uppleva meningsfullhet på fritidshemmet är det en förutsättning att de görs 
delaktiga och får inflytande över hur verksamheten formas (Skolverket, 2014). Genom 
samlingar och fritidshemsmöten tillsammans med eleverna är mitt syfte att studera vad 
eleverna vill göra på fritidshemmet och utifrån deras önskemål planera aktiviteter. På så 
sätt arbetar jag för att eleverna ska få möjlighet till mer inflytande över deras tid på 
fritidshemmet, samtidigt som jag strävar efter en mer tydlig struktur i deras verksamhet.  

 
1.1 Bakgrund 
Det finns stora möjligheter på fritidshemmet att uppnå lärande både formellt, informellt 
och situationsstyrt. Det är viktigt att personalen utgår och tar till vara på elevernas 
intresse samt skapar situationer där elevernas lärande kan utmanas, då deras 
engagemang är en viktig del som formar verksamheten (Skolverket, 2014). Haglund 
(2004) skriver att samlingar tillsammans med eleverna beskrivs som ett tillfälle för 
diskussion och borde därför inte endast ses som ett informationstillfälle som 
förekommer på en del fritidshem. Eleverna får ofta i dessa samlingar påverka innehållet 
genom diskussioner och borde då även kunna få en möjlighet till ökat inflytande i den 
övriga verksamheten. Haglund skriver vidare att fritidspedagoger dock ofta anser att det 
är svårt att motivera eleverna till att vara delaktiga och samtidigt lyssna på andra. Därför 
ser pedagogerna det mer som ett tillfälle för att bättra på elevernas 
gruppsammanhållning. 
 
Rönnlund (2011) menar att den stora anledningen till att låta eleverna påverka och ha 
inflytande i skolan är att man ska utveckla deras kunnande och väcka intresse för att 
påverka i samhället. Genom att eleverna får vara delaktiga och ha inflytande i 
verksamheten är målet att de ska få stärkt tilltro till sin egen förmåga att påverka, vilket 
kan leda till att de blir mer aktiva som medborgare i framtiden. 
 
Meningsfullhet är något som eleverna på fritidshemmet ska få möjlighet till. Därför är 
leken en mycket viktig del och kan ge eleverna tillfälle att utveckla sin fantasi, 
kreativitet samt samarbets- och kommunikationsförmåga för att nämna några exempel.  
Enligt mitt resonemang anser jag att en fritidshemsverksamhet ska ge eleverna 
möjlighet till både fri lek och pedagogledda aktiviteter, vilket även Skolverket pekar på 
(Skolverket, 2014).  
 
Johansson (2004) framhåller i sin forskning att det ofta förekommer regelbundna 
samlingar och andra aktiviteter som är planerade vid olika tillfällen under året i 
fritidshemsverksamheten. Därutöver är fritidshemmet en fri verksamhet, vilket innebär 
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att dess innehåll för det mesta inte är något som är planerat i så hög grad. Istället 
handlar det om att eleverna själva med eget initiativ styr vad de vill göra och ofta i 
samspel med andra elever. Det här innebär att kamratrelationer är en stor faktor och en 
grund för att lärande ska ske. Saar, Löfdahl, Hjalmarsson (2012) lyfter fram elevernas 
egna aktiviteter som något viktigt för deras utveckling. Dessa aktiviteter ses speciellt 
betydelsefulla i elevernas utveckling av kommunikation och samarbetsförmåga. 
 
Haglund (2004) framhåller i sin avhandling att pedagogledda aktiviteter är något som 
kan bidra och ge möjlighet till att få med elevernas intressen i högre grad, vilket i sin tur 
kan leda till en önskad utveckling av verksamheten. Haglund menar också att 
pedagogerna genom planerade aktiviteter i större utsträckning kan ta tillvara på de 
behov som gruppen har och på så sätt skapa en utveckling som främjar den stora 
gruppen. 
 
Den avdelningen som utvecklingsarbetet ska utföras på utgår mycket ifrån fri lek i deras 
verksamhet. Därför kommer elevinflytande och delaktighet att sättas i fokus genom att 
utgå ifrån elevernas intressen vid planeringen av verksamheten. Tanken är också att 
införa pedagogledda aktiviteter och sträva efter att utmana och utveckla elevernas 
lärande i högre grad och därigenom få en tydligare struktur i verksamheten. 
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2 Nulägesanalys 
Skolan där utvecklingsarbetet genomförs är en F-6 skola och ligger mitt i centrum i en 
medelstor stad. Trots att det är mycket trafik runt skolans område, är det ändå relativt 
lugnt. Skolgården som finns tillgänglig är stor och uppdelad i två delar. På den ena 
sidan finns det en fotbollsplan, en bandyplan och en basketplan och på den andra sidan 
finns det gungor, klätterställningar, cyklar och annat material som eleverna kan 
använda. På skolan finns det tre fritidshemsavdelningar. Två av dessa avdelningar 
vänder sig till elever från förskoleklass upp till årskurs två och den tredje avdelningen är 
till för elever från årskurs tre till sex. Utvecklingsarbetet äger rum på är ett fritidshem 
med elever från förskoleklass upp till årskurs två. Verksamheten har sammanlagt 48 
elever inskrivna och här arbetar tre pedagoger, varav en också fungerar som personlig 
assistent och måste därför ha mer fokus och ansvar kring en särskild elev. Assistenten i 
fråga är frånkopplad planering av fritidshemsverksamheten, vilket betyder att det endast 
är två personal som planerar verksamheten. Dessa fritidspedagoger har bra med tid för 
planering, dock får de vid vissa tillfällen gå in som vikarie i skolan under förmiddagen 
och det gör att planeringstiden blir lidande. Pedagogerna har även schemalagd tid i 
skolan vissa dagar, vilket gör att de tillbringar mycket tid med eleverna även under 
förmiddagen.  
 
Efter att ha genomfört VFU på den här avdelningen tidigare är min upplevelse att 
verksamheten utgår till stora delar av fri lek. De enda planerade aktiviteterna som 
förekom under min VFU var mellanmål och fruktstund. Vid något enstaka tillfälle fanns 
det planerat pyssel och en promenad till en lekpark. De två sistnämnda aktiviteterna var 
helt frivilliga. Fri lek är enligt mig en viktig del när man ska utgå ifrån elevernas 
intressen, då eleverna ofta väljer något som de är intresserade av och vill göra under 
dessa tillfällen. Däremot anser jag att pedagogerna måste ta vara på elevernas behov och 
intressen i högre grad och med större variation för att kunna utmana och utveckla 
elevernas lärande på ett bättre sätt, både genom fri lek och pedagogledda aktiviteter. 
Under min VFU fick jag också en uppfattning av att verksamheten inte ger så stora 
möjligheter för eleverna att framföra sina åsikter och intressen till pedagogerna, då de 
varken har samlingar när eleverna kommer till fritidshemmet eller fritidshemsmöten 
tillsammans med eleverna. Det medverkade till att den enda möjligheten för eleverna 
var att själva samtala med pedagogerna och framföra sina åsikter och intressen, vilket 
jag sällan upplevde. Enligt min uppfattning resulterade detta i att en del elever kände en 
otrygghet, då de inte visste vad de skulle göra på fritidshemmet. Därmed kunde tillfället 
att ”fånga” och aktivera eleverna gå förlorat. Skolverket (2014) tar upp att 
fritidshemsverksamhetens uppdrag är att främja alla elevernas utveckling av värden som 
kunskaper, normer, ansvarstagande och inflytande. Det står vidare att trygghet är en 
viktig del i fritidshemmets uppdrag och att alla elever ska få möjlighet att känna en 
trygghet i gruppen. Känner eleverna sig trygga kan det stärka deras självkänsla och det i 
sin tur kan inverka på elevernas förmåga att lära och utvecklas. 
 
Efter att jag utfört enskilda intervjuer tillsammans med några elever framkom deras 
uppfattning om inflytande av verksamheten och vad som händer när de inte har något 
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att göra på fritidshemmet. Jag valde att intervjua en pojke och en flicka från F-klass, 
årskurs 1 och årskurs 2. Samtliga elever ansåg att de oftast har någonting att göra när de 
är på fritidshemmet. De förklarade att vid de tillfällen som de inte har något att göra, 
gick de runt eller sprang runt i lokalerna för att hitta något att sysselsätta sig med. 
Endast en av de intervjuade eleverna visste inte riktigt vad den gjorde vid dessa 
tillfällen. När det gällde frågorna om elevernas inflytande och delaktighet på 
fritidshemmet var det skilda svar. De flesta var tveksamma och svarade att de fick 
bestämma ibland eller någon gång, medan någon elev svarade att de inte fick, utan det 
var fröknarna som bestämde. Eleverna nämnde också att om man ville göra något 
speciellt som exempelvis pyssla något särskilt eller leka med lera fick man fråga 
fröknarna först. På fritidshemmet förekommer inte heller pedagogledda aktiviteter som 
ett alternativ vid sidan om, vilket vid vissa tillfällen kunde leda till att det fanns elever 
som inte visste vad de skulle göra. Det resulterade i att de blev rastlösa och exempelvis 
skapade konflikter och/eller sprang runt istället precis som resultatet från intervjuerna 
påvisade.  
 
Vid en diskussion med särskilda frågor till pedagogerna på fritidshemsavdelningen 
innan mitt arbete, fick jag en positiv uppfattning om att pedagogerna var villiga att 
genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med mig. Den största viljan till en 
förändring, var ett behov av att få en större variation i sin verksamhet, samt att få en 
tydligare struktur. Orsaken till att ett förändringsarbete inte startat i verksamheten 
tidigare beror dels på att tiden inte räckt till då alla fritidspedagoger ofta arbetar i skolan 
på förmiddagen och dels för att de anser att det är brist på personal på fritidshemmet för 
att kunna driva ett sådant upplägg. Skolinspektionen (2010) pekar på konsekvenser när 
det gäller fritidspedagoger som arbetar inom skolan. En konsekvens som lyfts fram är 
att fritidspedagoger inte har orken att bevara sina egna ambitioner i 
fritidshemsverksamheten (Skolinspektionen, 2010). Pedagogerna på det berörda 
fritidshemmet är överens om att en stor del av deras verksamhet ska vara fri 
verksamhet, då de ser det som elevernas fria tid och att de ska få bestämma över den 
själva. De menar dock att det borde finnas fler planerade aktiviteter för att få en 
variation av deras verksamhet. Elevernas intresse är något som de ser som viktigt, 
däremot vill de kunna ta tillvara på tillfällen att möta eleverna på ett bättre sätt som 
exempelvis vid samlingar när eleverna kommer till fritidshemmet och vid 
fritidshemsmöten. 
 
När det gäller mål kring elevernas inflytande och demokrati, har deras verksamhet inga 
särskilda egna mål utan de utgår endast efter skolans mål och uppdrag. En orsak till det 
kan vara att deras verksamhet är fri till stora delar och genom det har eleverna mycket 
inflytande och får oftast utföra det som de vill och är av deras intresse. Det gör att deras 
strategi för att uppfylla dessa mål är att erbjuda en fri verksamhet.  
 
Efter en diskussion tillsammans med en rektor på en annan skola, fick jag en annan 
synvinkel på hur man kan arbeta kring målen med inflytande och demokrati. I deras 
fritidshemsverksamhet använder de sig av allt från samlingar till ”önskelådor”. De 
utvärderar och diskuterar också ofta arbeten och aktiviteter de utfört för att se om 
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eleverna är nöjda eller inte och hur man kan utveckla verksamheten för att uppnå 
elevernas önskemål. Rektorn förklarade också att de i deras verksamhet arbetar mycket 
med struktur, då det är viktigt att det är tydligt för både eleverna och vårdnadshavare i 
hur de arbetar i sin verksamhet. Rektorn anser att en tydlig struktur ger ett lugnt 
fritidshem med trygga elever. Aktiviteterna på deras fritidshem utgår ofta ifrån 
elevernas önskemål och är en blandning mellan frivilligt och obligatoriskt. Med det här 
försöker de bygga upp en förståelse hos eleverna av att våga säga vad de vill och att det 
spelar roll, är viktigt och demokrati eftersträvas. Ofta erbjuder de ett antal aktiviteter 
som eleverna får välja mellan, det blir då frivilligt i det obligatoriska. Arbetet kring 
elevinflytande och demokrati kan alltså se väldigt olika ut från verksamhet till 
verksamhet och därmed finns också mängder med olika strategier att uppnå dessa mål.  
 
Personalen i den verksamhet jag ska utföra mitt utvecklingsarbete på välkomnar därför 
mitt projekt med stort engagemang och ser positivt på att jag kommer och startar upp ett 
utvecklingsarbete om elevinflytande och struktur. Min tanke är därför att driva en aktion 
i samråd med pedagogerna för att tillsammans kunna utveckla deras verksamhet och 
därefter låta dem själva fortsätta med förändringsarbetet. Med hjälp av stort 
elevinflytande och planerade aktiviteter strävar jag efter en mer strukturerad 
verksamhet. Genom utvecklingsarbetet hoppas vi kunna ”fånga” eleverna på ett bättre 
sätt och arbeta för att utveckla deras lärande i högre grad, samt även öka deras 
delaktighet i att utforma verksamheten. 
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3 Syfte 

I Allmänna råd och kommentarer framgår att pedagogers kunskaper om elevers 
intressen och behov kan användas på olika sätt och bör ligga till grund för planering av 
olika aktiviteter i verksamheten (Skolverket, 2014). 
 
Syftet med det utvecklingsinriktade arbetet är att sträva efter att verksamheten ska utgå 
ifrån elevernas intressen i högre grad. Avsikten är att öka elevernas inflytande och 
delaktighet av verksamhetens utformning med hjälp av samlingar och gruppsamtal 
tillsammans med eleverna. Utifrån deras önskemål planeras därefter aktiviteter och 
genom ett särskilt upplägg är intentionen att verksamheten ska få en tydligare struktur.  
Ett mål är också att inspirera personalen till att fortsätta utveckla det förändringsarbete 
som har påbörjats på fritidshemmet. 
 
Följande frågeställningar är i fokus i det utvecklingsinriktade arbetet. 
 
- Hur kan elevers inflytande och delaktighet bidra till en tydligare struktur i 

verksamheten? 
- Hur kan en tydligare struktur bidra till en tryggare miljö på fritidshemmet? 
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4 Tidigare forskning och teorianknytning 
I följande kapitel kommer forskning kring pedagogledda aktiviteter och dess betydelse 
för fritidshemsverksamheten att presenteras. Även tidigare forskning om elevinflytande 
och delaktighet, samt vilka hinder och metoder som finns inom arbetsområdet tas upp i 
kapitlet. Som avslutning följer en sammanfattning av tidigare forskning med koppling 
till mitt utvecklingsarbete. 
 
4.1 Pedagogledda aktiviteter 
Enligt tidigare forskning om verksamhetens innehåll i fritidshemmet lyfter Haglund 
(2011), Johansson (2004) och Ihrskog (2011) fram vikten av att i högre grad erbjuda 
pedagogledda aktiviteter på fritidshem. Ett motiv är att det är viktigt för att kunna 
utmana och utveckla eleverna, men i lika hög grad handlar det om att kunna utveckla 
verksamheten. 
 
Haglund (2011) pekar i en artikel på att fritidshem bör lyfta fram elevernas behov, samt 
utveckla deras intressen. Enligt forskaren gäller det att hitta en balans mellan att erbjuda 
eleverna pedagogledda aktiviteter och fria aktiviteter som de själva får bestämma över. 
Haglund för vidare fram att eleverna inte alltid ska få bestämma vad de vill göra, utan 
det borde erbjudas mer planerade aktiviteter inom fritidshemsverksamheten. Motivet är 
att skapa en mer utmanande verksamhet som kan ge en bättre möjlighet till att utveckla 
elevernas lärande i högre grad. 
 
Verksamheten på fritidshemmet behöver till viss del vara styrd och då efter elevernas 
intressen och behov, men även för att se till vilken betydelse gruppen har för att 
eleverna ska kunna utveckla sitt lärande. Pedagogledda aktiviteter är en modell som är 
bra för att skapa relationer (Ihrskog, 2011). Johansson (2004) lyfter i sin forskning 
också fram betydelsen för aktiviteter som är pedagogledda. De utgör en möjlighet för 
pedagogerna att utforma situationer som kan leda till utveckling och lärande för 
eleverna. Det skapar även en möjlighet att kunna presentera ny kunskap för eleverna 
genom dessa tillfällen. 
 
I Haglunds (2015) studie framhävs att valfrihet och möjligheten att delta i olika 
aktiviteter är viktiga begrepp för hur fritidshemsverksamheten kan förstås. Forskaren 
menar också att fritidshemmet är en verksamhet som är avsedd för att ge alla elever 
chansen till att göra sina röster hörda och få möjligheten till att påverka utformningen 
av verksamheten. 
 
4.2 Elevinflytande och delaktighet 
Elvstrand (2009) skriver om tre olika skäl till varför elevinflytande och delaktighet är 
viktigt för elever i skolan. Ett skäl är att det är en del av skolans uppdrag, då skolan ska 
fostra demokratiska medborgare. Ett annat skäl är att delaktighet är en förutsättning och 
en hög faktor för att kunna nå lärande och det sista skälet är att inflytande är en 
mänsklig rättighet. Hon skriver vidare att delaktighet och inflytande är två begrepp som 
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tolkas väldigt olika bland pedagoger och att det också är något som syns tydligt i deras 
handlande gentemot eleverna. En faktor som lyfts fram vad gäller elevinflytande är att 
pedagoger måste ta reda på vilka erfarenheter eleverna har kring vilka möjligheter de 
har att göra sig hörda och delaktiga i olika beslut (Elvstrand, 2009). I en annan artikel 
tar Elvstrand (2013) upp olika hinder för elevernas delaktighet. De hinder som lyfts 
fram är att elever kommer och går olika tider på fritidshemmet, storleken på 
elevgruppen och att elevgrupper slås samman och förflyttas mellan olika lokaler under 
dagen. En konsekvens, enligt forskaren blir att utrymmet för elevernas egna val inte blir 
så stort. Falkner & Ludvigsson (2016) drar liknande slutsatser i sin studie och ser de 
stora elevgrupperna på fritidshemmet som det största hindret. Forskarna menar att stora 
elevgrupper bidrar till att pedagogerna måste lägga mer tid på att ha kontroll över 
eleverna, vilket i sin tur leder till att möjligheterna till inflytande och delaktighet hos 
eleverna minskar. 
 
Häggqvist (2004) lyfter fram en annan faktor som är viktig för att elevinflytande ska 
fungera och det är vikten av att kommunicera med personer som man vill engagera och 
arbeta med. Häggqvist lyfter också fram att de elever som har erfarenhet av stort 
inflytande utför saker som att göra egna val och lära av varandra, i högre grad än de 
som inte haft möjlighet till lika mycket inflytande. Bergström (2005) visar i sin studie 
att ju fler erfarenheter av delaktighet elever har, desto större blir deras vilja att delta och 
förtroendet för sig själv och andra ökar.  
 
Westlund (2011) pekar på olika arbetsformer som pedagoger använder i arbetet med 
elevinflytande. En arbetsform är att en pedagog planerar verksamhetens innehåll utifrån 
elevernas behov och intressen. En avgörande faktor för att det här ska fungera är att 
pedagoger lyssnar på eleverna och försöker sätta sig in i deras perspektiv. En annan 
arbetsform som framkommer i Westlunds studie är att skapa möjligheter för eleverna att 
välja och bestämma. En metod som kan användas under den här arbetsformen är att 
pedagogen ger eleverna olika valalternativ att välja mellan. Med denna arbetsform blir 
det tydligt för eleverna vilka möjligheter som finns och det i sin tur kan leda till en ökad 
stimulering av elevernas val.  
 
4.3 Sammanfattning 
Haglund (2011) framhåller en mer jämn balans mellan fri lek och pedagogledda 
aktiviteter. Detta är något som kommer att lyftas fram och strävas efter i den 
verksamhet som utvecklingsarbetet ska genomföras i. I det utvecklingsinriktade arbetet 
finns en avsikt att ta vara på elevernas intressen i högre grad genom fler planerade 
aktiviteter och på så sätt sträva efter att aktiviteterna och verksamheten ska bli mer 
utmanande för eleverna. Eftersom den verksamhet som utvecklingsarbetet ska 
genomföras i utgår väldigt mycket från fri lek, är ambitionen att med hjälp av att införa 
fler pedagogledda aktiviteter påvisa det som Johansson (2004) tar upp i sin forskning. 
Att pedagoger genom pedagogledda aktiviteter kan utforma situationer på ett bättre sätt 
som kan öka möjligheten till mer utveckling och lärande, samt öka chansen till att 
presentera ny kunskap för eleverna genom dessa tillfällen. 
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Häggqvist (2004) och Bergström (2005) pekar i sina studier på att inflytande och 
delaktighet är någonting som kan påverka eleverna positivt genom att bättre kunna 
utföra egna val, lära känna andra, samt att självförtroende och motivation kan öka. 
Möjligheten att påverka eleverna positivt på olika sätt som exempelvis öka deras 
motivation blir större, genom att utgå från elevernas intressen och göra dem delaktiga. 
Det är en anledning till varför det ligger till fokus när aktiviteterna planeras i det 
kommande utvecklingsarbete. Elvstrand (2013) nämner i sin tur hinder som finns för att 
göra elever delaktiga. Ett hinder som forskaren nämner är att eleverna på fritidshemmet 
kommer och går på så olika tider. Det här är ett hinder som även förekommer i den 
verksamheten där utvecklingsarbetet kommer att utföras. På detta fritidshem kommer 
eleverna vid många olika tider, vilket gör att förutsättningarna för att exempelvis 
bedriva samlingar, blir lite svårare. 
 
Westlund (2011) tar i sin studie upp två arbetsformer om hur pedagoger kan arbeta med 
elevinflytande. Att pedagoger ska utgå ifrån elevernas intressen och behov samt skapa 
möjligheter för eleverna att kunna välja och bestämma. Mitt utvecklingsarbete kommer 
att innehålla båda dessa typer av arbetsformer. Aktiviteterna kommer att planeras 
utifrån elevernas intressen och att det emellanåt ska finnas olika aktiviteter att välja 
mellan, då syftet med utvecklingsarbetet är att sträva efter en tydligare struktur i den 
verksamhet som arbetet utförs i. 
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5 Metod 
I följande kapitel presenteras modeller från tidigare aktionsforskning och relateras till 
utvecklingsarbetet. I avsnittet redogörs också för hur förarbete, genomförande av aktion 
kommer att se ut, samt vilka dokumentationsmetoder som kommer att användas under 
utvecklingsarbetet. 
 

5.1 Aktionsforskning 

Rönnerman (2012) menar att aktionsforskning är något som kan framställas som en idé 
eller ett försök som utgår från egna frågor som ställs till praktiken. Det handlar också 
om att arbeta för att söka sig kunskap och förståelse som är djupare om de egna 
frågorna som ställs och strävas efter att förändra i praktiken. Den relation som står i 
fokus i aktionsforskning är relationen mellan tänkande och handlande i praktiken. I 
aktionsforskning strävas efter att skaffa sig en fördjupad förståelse om verksamheten 
och att förändra den, samt att få kunskap i förhållande till hur förändringen går till och 
vad som händer under arbetsprocessen (Rönnerman, 2012). Aktionsforskning är något 
som syftar till förbättring av en verksamhet. Istället för att begära och invänta initiativ 
utifrån, kan verksamheten själva göra det till en del av pedagogernas vardag och 
uppdrag (Brännberg, 2011). 
 
En modell som anknyter till aktionsforskning och som kommer att användas i 
utvecklingsarbetet är en modell som Rönnerman (2012) nämner i sin bok. Den baseras 
på Kurt Lewins teori och är en cyklisk modell som innehar fyra steg; planera, 
genomföra, observera och reflektera. Det första steget är planering och innebär att den 
del som ska utvecklas identifieras, därefter följer en planering av aktion. Steg två står 
för att genomföra den aktion som har planerats. Det tredje steget är observera och 
handlar om att följa upp aktionen genom att iaktta vad som händer i verksamheten nu. 
Det sista steget syftar till att reflektera över sin aktion och det som har observerats, för 
att kunna se om verksamheten har förändrats. Genom denna process väcks nya frågor 
och en ny planering genomförs. Dessa fyra steg fungerar som en kontinuerlig spiral, där 
det är meningen att följa utvecklingen av arbetet tills förändring av önskad kunskap 
uppnås. Lewins tanke med denna teori är hur de sociala system vi idag har, förändras 
genom tiden. I sin forskning menade han att gruppen inte är en mängd människor, utan 
många olika relationer och möjligheter för att nå en social förändring samt att det är 
enklare ju fler deltagare som är engagerade. Denna modell kommer ligga till grund för 
mitt utvecklingsarbete genom att samtliga beskrivna steg kommer att följas. Dessa fyra 
steg kommer förhoppningsvis kunna bidra till att försöka utveckla verksamheten, då det 
ger en struktur på tillvägagångssättet och upplägg av projekt.  
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      Planera 
 
    Reflektera                                 Genomföra                     
      
      
     Observera 
    
   Figur 1.  Cyklisk modell inom aktionsforskning 
 
I Håkanssons (2013) bok om utvecklingsarbete lyfts förslag fram på hur ett 
utvecklingsarbete kan struktureras. Planeringen redovisas i sex olika delar. Den första 
delen handlar om att göra en kvalitetsbedömning av de genomförda analyser som har 
genomförts för att hitta någonting i verksamheten som kan eller är i behov av att 
utvecklas. Därefter relateras utvecklingsbehovet till de nationella målen och vilka 
effekter utvecklingsarbetet kommer att få i verksamheten, för att därefter planera 
arbetet. Därutöver identifieras de olika förutsättningar som finns i verksamheten för att 
kunna genomföra utvecklingsarbetet och avslutningsvis följs aktionen upp och arbetet 
utvärderas för att identifiera hur resultatet har fallit ut och varför. 
 
Kommande utvecklingsarbete relateras till Håkanssons (2013) förslag ovan. Först 
utfördes besök i den berörda verksamheten och analyser genomfördes för att ta reda på 
vad som behövdes utvecklas i fritidshemmets verksamhet. Därefter skildrades detta till 
de nationella målen som i det här arbetet handlar om att eleverna ska få möjlighet till 
inflytande och delaktighet i utformningen av verksamheten. I nästa steg reflekterades 
det över vilka effekter utvecklingsarbetet kan komma att få i den berörda verksamheten. 
Detta följdes upp av att planera hur arbetet ska genomföras, samt undersökte vilka 
förutsättningar som fanns i verksamheten för att kunna genomföra planeringen. 
Slutligen följs arbetet upp och utvärderas för att se hur resultatet blev av insatserna. 
 
5.2 Samtycke 
Innan det kommande utvecklingsarbetet påbörjades formulerades ett missivbrev kring 
samtycke till alla vårdnadshavare på den berörda avdelningen (Se bilaga A). 
Missivbrevet innehåller en kort information om vem jag är, vad jag har tänkt utföra för 
arbete på avdelningen och om vårdnadshavare samtycker till att deras barn får delta i 
mitt utvecklingsarbete. Brevet kommer att delas ut till alla elever på fritidshemmet. 
Vårdnadshavarna fyller därefter i nedre delen av brevet och lämnar tillbaka det till 
personalen på fritidshemmet.  
 
En utgångspunkt när missivbrevet formulerades var Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer; informationskravet och samtyckeskravet. Det som framhålls vid etiska krav är 
att deltagarna informeras om vad som skall studeras och varför. Det är också viktigt att 
poängtera att det är frivilligt att delta. En annan sak som ligger till vikt är att 
vårdnadshavare informeras om vad det insamlade materialet ska användas till, samt att 
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få samtycke av både elever och vårdnadshavare till att genomföra arbetet om deltagarna 
är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
5.3 Planering/Förarbete 
Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas under mina fem veckors verksamhetsförlagda 
utbildning. För att göra arbetet möjligt att genomföra krävs det en del förarbete. Denna 
del av arbetet är kopplat till planeringsdelen i Lewins (Rönnerman, 2012) cykliska 
modell som ligger till grund för det kommande utvecklingsarbetet. Vid flera tillfällen 
kommer den berörda avdelningen att besökas för att kunna arbeta fram en nulägesanalys 
genom bland annat observation. Även gruppsamtal tillsammans med både pedagogerna 
och eleverna kommer att genomföras. Vid samtalen med pedagogerna presenteras ett 
förslag till upplägg med avsikt att vara tydlig med hur och varför utvecklingsarbetet 
skulle kunna förbättra verksamheten. Därefter bjuds pedagogerna in till att komma med 
synpunkter och förslag kring det presenterade upplägget och att vi tillsammans kan 
komma fram till ett bra upplägg. Det här är en viktig del i arbetet, då pedagogerna 
kommer att vara en del av utvecklingsarbetet och vi tillsammans ska sträva efter att 
utveckla verksamheten. Misslyckas den här delen av arbetet, blir det svårt att genomföra 
utvecklingsarbetet, då stöd från pedagogerna uteblir. Tanken är att använda gruppsamtal 
tillsammans med pedagoger och elever även under och efter aktionsperioden för att se 
om det finns någon märkbar skillnad samt för att få elevernas åsikter om 
utvecklingsarbetets upplägg.  
 
Gruppsamtalen tillsammans med eleverna delas upp i tre grupper och då skolklassvis. 
Det som kommer att stå i fokus under dessa samtal är inflytande och delaktighet. De 
frågor som kommer att diskuteras är bland annat: 
- Vad brukar ni göra på fritidshemmet?  
- Är det något som ni vill göra på fritidshemmet, men som ni inte får möjlighet till? 
- Är det något som ni tycker är roligt på fritidshemmet som ni vill göra oftare? 
- Välj en aktivitet ni vill göra utomhus och en inomhus på fritidshemmet. 
 
En svaghet vid gruppsamtal är att alla eleverna kanske inte vågar komma till tals, vilket 
kan resultera i att gå miste om dessa elevers synpunkter. Denscombe (2009) menar att 
gruppdiskussioner är något som kan bidra till att gruppmedlemmarna i stor utsträckning 
blir eniga och kan leda till att en gemensam åsikt bildas (Denscombe, 2009). Detta är 
något som också kan ses som en annan kritisk aspekt vid gruppsamtal. Att det finns 
elever som faller för grupptrycket genom att uttala sig likadant som någon annan elev. 
Detta trots att det inte är dennes egentliga åsikt och på så sätt leder till en gemensam 
åsikt. Detta är något som kan få betydelse då dessa elevers egentliga åsikter inte 
kommer fram. 
 
Under gruppsamtalen identifieras vilka elever som kan tänka sig att delta i kommande 
intervjuer tillsammans med mig. I upplägget ingår att genomföra sex enskilda 
intervjuer, där en pojke och en flicka från F-klass, årskurs 1 och årskurs två kommer att 
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väljas ut. Anledningen till detta urval är att få olika perspektiv på aktionens upplägg och 
aktiviteternas innehåll. Då jag har genomfört VFU på den här avdelningen tidigare, har 
jag erfarenheter av vilka elever som klarar av att delta i en intervju och utifrån det 
kommer jag att välja ut sex elever bland de som vill delta. Syftet med intervjuerna är att 
fördjupa synen på verksamheten och utveckla nulägesanalysen, samt att ta reda på vad 
eleverna anser om deras inflytande i verksamheten och vad de vill göra på 
fritidshemmet. De svar som erhålls av intervjuer och gruppsamtal tillsammans med 
pedagoger och elever kommer att transkriberas, för att sedan användas i loggboken och 
resultatdelen. Vid intervjuer i utvecklingsarbetet är det viktigt att ha etik i åtanke. Det är 
framförallt konfidentialitetskravet jag behöver tänka på och det innebär att alla 
deltagares personuppgifter ska vara hemliga och att jag därför måste vara tydlig med 
dessa uppgifter innan intervjuerna genomförs (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Tanken är att efter aktionsperioden genomföra nya intervjuer med samma elever, med 
förhoppning om att resultaten tydliggörs. Den intervjuform som kommer att användas är 
semistruktuerade intervjuer som Denscombe (2009) tar upp i sin bok. I den här 
intervjuformen är den som intervjuare förberedd med frågor. Beroende på hur samtalet 
utvecklas, gäller det att vara flexibel med i vilken ordning som frågorna ställs. Det är 
betydelsefullt att låta den som blir intervjuad, få en möjlighet att utveckla sina tankar 
och idéer samt svara mer utförligt på frågorna. Elvstrand (2009) nämner i sin 
avhandling att en intervju är en gemensam uppbyggnad mellan två parter, intervjuare 
och informant. Avsevärt är också att vissa faktorer kan ha inverkan på de svar som 
dyker upp i intervjun. Relaterat till mitt arbete kan det här exempelvis vara vilken 
tidpunkt intervjun utförs på. Har eleverna till exempel utfört något speciellt i skolan 
samma dag, kan svaren i intervjun relateras till det här. Den nackdel som finns vid 
användning av intervjuer är att inte få med alla åsikter och tankar kring det berörda 
ämnet, vilket kan resultera i att inte få en korrekt uppfattning om verksamheten, då allas 
åsikter inte når fram. 
 

5.4 Genomförande av aktion 
Som tidigare nämnts utgår aktionen från Lewins (Rönnerman, 2012) cykliska modell. 
Denna del av utvecklingsarbetet kopplas därför ihop med ”genomförande” som är steg 
två i Lewins modell. Efter genomförda samtal i grupper tillsammans med eleverna och 
samtliga intervjuer, samlade jag ihop materialet för att planera fram ett upplägg utifrån 
elevernas önskemål. Efter diskussion tillsammans med pedagogerna kom vi fram till att 
dela upp aktionen i olika teman med aktiviteter som ser ut på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Uppdelning av olika teman  

Vecka 1-3  
Tema skapa 

Vecka 4-5 
Tema ansvar 

Bakning Hinderbana 
Pyssla/bygga 
drömskolgård 

Handmassage 

 Dansstopp 
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Syftet med Tema skapa är att eleverna själva ska få skapa saker. Bakning och pyssel var 
två aktiviteter som kom upp vid många tillfällen under gruppsamtalen och verkade vara 
populärt bland eleverna. Av den anledningen blev dessa två aktiviteter huvudaktiviteter 
i Tema skapa. Eleverna kommer att bli uppdelade i olika grupper, där en grupp i taget 
bakar. Under tiden är de andra grupperna i det rum på fritidshemmet som benämns som 
pysselrum av pedagogerna, där de i slutändan ska skapa en drömskolgård tillsammans. 
Tanken är att varje elev med hjälp av olika material ska bygga en del av en skolgård 
som de anser är viktig och/eller allra roligast. Det kan vara någonting som redan finns 
på skolgården, det kan också vara någonting som inte finns på deras skolgård i 
dagsläget. Det kan exempelvis vara en lekpark, gungställning, fotbollsplan, 
innebandyplan etc. Temat kommer att avslutas vid två olika tillfällen. Bakningsdelen 
kommer att avslutas efter första veckan, då vi tillsammans avnjuter de kakor som 
eleverna har bakat och samtidigt tittar på en film. Den andra delen av temat som innebär 
att skapa en drömskolgård kommer att avslutas när vi känner att alla eleverna är färdiga 
med sina byggen. Vårt mål är att avsluta det under vecka två eller tre av 
aktionsperioden, genom att sätta ihop alla elevernas byggen till en stor drömskolgård. 
Under avslutningen får varje elev som önskar, berätta för sina kamrater vad de har 
byggt, varför de har byggt just det och vilket material de har använt sig av i sitt bygge. 
Kamraterna får därefter ställa frågor om varandras byggprojekt om det är någon som har 
det. 
 
Vid Tema ”ansvar” som är det andra temat som vi har kommit fram till, valde vi att 
lägga över de två sista veckorna. Intentionerna med det här temat är att vi ska ha tre 
aktiviteter i veckan i två veckor. Två aktiviteter kommer innebära att röra på sig och en 
som är avslappnande. Syftet är att eleverna inte bara ska utföra dessa aktiviteter utan 
även ha det största ansvaret i att driva dem. Exempelvis hinderbana där eleverna 
kommer att få bestämma vilka hinder som ska finnas med i banan för att därefter utföra 
den. När det gäller den avslappnande aktiviteten kommer vi att ha handmassage där 
eleverna kommer att få utföra det på varandra. 
 
En annan del som jag kommer att införa i mitt arbete är samlingar tillsammans med 
eleverna. Anledningen är att få en tydligare struktur i verksamheten, samt att ge 
möjlighet till att ”fånga” eleverna direkt vid ankomst till fritidshemmet. Eftersom 
eleverna slutar skolan vid många olika tider fick jag sätta mig ner tillsammans med 
personalen och komma fram till den bästa lösningen. Varje dag efter lunch är det till en 
början endast halvklasser från de tre årskurserna som slutar och kommer till 
fritidshemmet. Dessa slutar ungefär inom loppet av 20 minuter, vilket gör att vi kan ha 
en samling i sofforna på fritidshemmet tillsammans med alla elever. Vad gäller de 
resterande halvklasserna som slutar senare, beslutade vi att en personal går in i varje 
klass i samband med att de slutar skolan. Det som kommer att presenteras under 
samlingarna är upplägget för dagen och vilka aktiviteter som erbjuds att välja mellan. 
Tanken är att varje elev ska ha valt aktivitet innan han/hon lämnar samlingen och på så 
sätt ”fånga” och aktivera eleverna direkt på fritidshemmet. Vid enstaka tillfällen 
kommer längre samlingar att genomföras där vi tar reda på vad eleverna anser om den 
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nya strukturen och temat som pågår för tillfället. Det här väljer vi att göra för att vi ska 
kunna forma och ändra saker under pågående arbete så att eleverna känner att deras 
lärande utmanas. 
 
5.5 Observation/Dokumentation 

Den här delen av mitt arbete är kopplat till den tredje delen i Lewins cykliska modell 
som är ”observera” (Rönnerman, 2012). Det här kommer jag att utföra med hjälp av 
mina olika dokumentationsformer som är följande. 

 
 
 
 
 

Tabell 2. Dokumentationsformer 
 
Under hela utvecklingsarbetet kommer jag att dokumentera på olika sätt. En form av 
dokumentation som kommer att användas genom hela arbetet är processdagbok. I den 
här dagboken kommer processen av arbetet skrivas ner för att ge möjlighet till att 
reflektera över den. Den här dokumentationen är till för mig själv och för att jag enkelt 
ska kunna gå tillbaka och se vad jag har utfört, men också hjälpa mig att reflektera och 
utvärdera det som jag gjort. 
  
En annan metod som kommer att användas är dokumentation via loggbok. Loggbok är 
en metod som kan användas för att dokumentera iakttagelser som personalen eller 
eleverna har gjort. I den här typen av metod förekommer det även att man skriver ner 
sina tankar kring det man har iakttagit. Loggbok är något man använder sig av under 
arbeten som pågår en längre tid som exempelvis projektarbeten (Håkansson, 2013). Den 
här dokumentationstypen kommer jag endast att använda mig av under min 
aktionsperiod, där anteckningar om händelser som skett under dagen och reflektioner 
kring dessa kommer att ske. Skillnaden mellan processdagbok och loggbok är att det 
förstnämnda är endast till för mig, medan loggbok även kommer att vara till för andra, 
samt att den då ska vara mer strukturerad. Det här ser jag som en viktig del i mitt arbete, 
då den dels kommer att hjälpa mig att komma ihåg allt som händer under min 
aktionsperiod och dels för att den kan hjälpa mig att reflektera mycket kring det som har 
skett. Med den här metoden finns delar som man kan ställa sig kritiskt till och som kan 
ses som en svaghet. Det är den mänskliga faktorn. Att risken för att någon dag att 
glömma skriva ner dagens händelser och på så vis gå miste om viktiga delar som har 
hänt.  
 
En metod som är viktig för att loggboksskrivandet ska fungera på ett så bra sätt som 
möjligt är observation. Då jag för det mesta kommer att vara i centrum av de olika 
aktiviteterna, kommer jag att observera så mycket som är möjligt under aktiviteten. 
Emellanåt kommer jag även att dra mig ut från centrum och stå bredvid aktiviteten för 
att observera. Anledningen till detta förhållningssätt är för att få ett annat perspektiv och 

Processdagbok 

Loggbok 

Foto & film 
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en annan synvinkel på det som utförs och på så vis upptäcka nya saker som inte är 
möjliga att observera när observatören är mitt i aktiviteten. De observationer som 
kommer att genomföras när jag befinner mig bredvid aktiviteten kan benämnas som 
systematiska. Det som är bra med den här typen av observationer är att 
dataproduktionen sker direkt genom att händelserna antecknas under tillfället, till 
skillnad från intervjuer, där eleverna istället förklarar vad de gör i vissa situationer 
(Denscombe, 2009). Den svaghet som finns vid observation som metod är att det finns 
en möjlighet att stirra sig blind och leta efter samma saker som upptäckts när man är i 
centrum av aktiviteten. Det kan då leda till att inte upptäcka nya detaljer genom 
observation. 
 
Foto och film är två andra typer av dokumentation som kommer att användas under 
aktionsperioden. Den här typen av dokumentation kommer att utföras när vi har 
samlingar, fritidshemsmöten och andra aktiviteter som utförs under aktionens gång. Det 
här är någonting som jag väljer att göra dels för att synliggöra lärandet för eleverna och 
ge dem möjligheten till att blicka tillbaka på vad vi gjort och dels för att ge mig och 
personalen i verksamheten samma möjlighet. Jag kommer också att göra en film med 
hjälp av det jag har fotograferat och filmat, som visar hur mitt utvecklingsarbete är 
uppbyggt. I filmen kommer jag att censurera ansiktet på de elever vars vårdnadshavare 
inte accepterat att deras barn får delta i min dokumentation. Detta önskemål fick de fylla 
i, under mitt missivbrev som delades ut till samtliga elever på fritidshemmet. När det 
gäller videoinspelning lyfter Hermerén (2011) fram det som är viktigt att tänka på. Ett 
exempel han framhåller är att den här typen av dokumentation ska ske på ett 
ansvarsfullt och respektfullt sätt, samt att individens individ ska respekteras. En annan 
viktig del är att tydligt informera deltagarna vad det handlar om innehåll och vilket syfte 
forskningen har. Det är också viktigt att ha både elevens och vårdnadshavares samtycke, 
till att få genomföra denna form av dokumentation om barnet är under 15 år (Hermerén, 
2011). När jag använder mig av den här typen av dokumentation är det viktigt att jag 
tänker etiskt och att jag även utgår från nyttjandekravet, som innebär att materialet som 
samlats in endast används till forskningsändamål. Därmed är det viktigt att vara tydlig 
gentemot mina deltagare över nyttjandekravet innan jag börjar dokumentera i form av 
foto och film (Vetenskapsrådet, 2002). Även när det gäller den här formen av 
dokumentation finns det svagheter som man kan vara kritisk kring och som man 
behöver tänka på när man använder sig av den här metoden. Det är viktigt att inte missa 
någon/några elever, utan att alla som vill och får vara med är med i någon form. Om en 
elev saknas kan det resultera i att den/dem eleverna känner ett utanförskap. Det är därför 
viktigt att man är noga när det gäller den här formen av dokumentation. 
 
I Allwood och Eriksons (2010) bok diskuteras två typer av data, kvantitativ respektive 
kvalitativ data och att det i allmänhet endast finns dessa två typer av data som då täcker 
all forskning. Det innebär att det som inte är kvantitativ forskning är kvalitativ 
forskning. Genom valda metoder i utvecklingsarbetet kommer framförallt kvalitativ 
data att produceras. Den kommer att produceras genom intervjuer och gruppsamtal som 
kommer att genomföras tillsammans med eleverna och redovisas med hjälp av att lyfta 
fram olika mönster och kategorier i materialet 
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6 Resultat 
I följande kapitel redovisas resultat av utvecklingsarbetet i den berörda 
fritidshemsverksamheten. I beskrivningen ingår vilken betydelse samlingar och teman 
har haft och hur varje tema varit uppbyggt, samt resultat av genomförande. Kapitlet 
innehåller citat från både pedagoger, men också från elever som framkommit under 
samlingar, gruppsamtal och intervjuer. Slutligen följer en sammanfattning kring 
resultatets samtliga delar med stöd av syfte och frågeställningar. 
 
6.1 Samlingar och teman 

Då jag med mitt utvecklingsarbete ville sträva efter en tydligare struktur i verksamheten 
valde jag att varje dag genomföra samlingar tillsammans med eleverna. Syftet med 
dessa samlingar var att presentera dagens upplägg på fritidshemmet, att ”fånga” 
eleverna genom att låta dem välja en av de aktiviteter som erbjöds. Det sistnämnda var 
ett exempel på elevinflytande som förekom dagligen under samlingarna. Vid vissa 
tillfällen fick eleverna föra en diskussion i samlingen om det pågående temat. Här fick 
de framföra sina åsikter om vad som var bra och mindre bra med temat, vilket gav oss 
vuxna möjligheten att ändra och forma temat under tiden. På så sätt kunde vi under 
samlingarna sätta elevinflytande och delaktighet i fokus på olika sätt. Det i sin tur 
bidrog till att strukturen i verksamheten blev tydligare gentemot eleverna, samtidigt som 
de fick vara mer delaktiga i verksamhetens utformning och aktiveras. 
 
Aktionsperioden delades upp i två olika teman som var Tema skapa och Tema ansvar. 
Dessa två teman var uppbyggda med aktiviteter som eleverna själva framfört att de 
önskade, vilket gjordes under gruppsamtal och intervjuer innan aktionsperioden 
startade. Anledningen till varför perioden delades upp två i teman var för att få ett 
tydligt upplägg och en tydlig struktur på vad vi skulle arbeta med under varje period. På 
så sätt blev det också påtagligt för eleverna vad vi fokuserade på och vilken typ av 
lärande som vi arbetade med, samt vilka mål vi hade för varje period/tema.  
 
6.1.1 Samlingar 

Varje dag på fritidshemmet genomfördes samlingar tillsammans med eleverna. Det här 
såg ut på olika sätt, dels för att det var påsklov första veckan och dels eftersom de tre 
skolklasserna slutade vid olika tider. När skolan återupptogs som vanligt igen efter 
påsklovet, var skolklasserna uppdelade i halvklasser varje dag efter lunch. Det gjorde att 
det endast var de tre första halvklasserna första stunden på fritidshemmet, en från F-
klass, en från årskurs 1 och en från årskurs 2. Dessa halvklasser slutade med cirka tio 
minuters mellanrum, vilket medverkade till att vi kunde vänta in alla eleverna och ha en 
gemensam samling i fritidshemmets soffor. Vid en diskussion tillsammans med 
ordinarie personal diskuterades hur vi skulle gå tillväga gällande de andra halvklasserna 
som slutade senare. 
 

Jag: Har ni några förslag på hur vi kan lägga upp samlingarna 
tillsammans med de andra halvklasserna? Pedagog: Eftersom 
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det inte är några kvar i klassrummen när eleverna slutat, skulle 
vi kunna gå in i varje klassrum och hålla en kort samling i 
samband med att eleverna slutar skolan. Jag: Det tycker jag 
låter som en mycket bra idé. Vi skulle då kunna gå in en 
personal i varje halvklass och eftersom sluttiderna är olika blir 
det samtidigt inte tomt på personal på fritidshemmet heller. 
(Loggbok, sid 2-3, 2016.03.18) 

 
Vi bestämde därmed att en personal skulle gå in i varje klass i samband med att de 
slutar skoldagen. Varje halvklass hade två tillfällen i veckan som de kom tidigt 
respektive sent till fritidshemmet. Fredag var en dag som alla elever i skolklasserna 
slutade samma tid, där de olika årskurserna slutade med cirka tio minuters mellanrum. 
Det innebar att alla elever kom nästintill samtidigt till fritidshemmet och därmed kunde 
vi ha samling tillsammans med alla elever på fritidshemmet. Under samma samtal som 
ovan, kom vi även fram till hur samlingarnas upplägg skulle se ut. 
 

Jag: Min tanke om hur vi kan lägga upp samlingarna, är att vi 
presenterar innehållet för dagen och därefter ge eleverna 
alternativ på aktiviteter. Eleverna ska innan de lämnar samlingen 
välja en av dessa aktiviteter och på så sätt kan vi ”fånga” alla 
eleverna direkt när det kommer till fritidshemmet. Pedagogerna: 
Det låter som en mycket bra idé. Det provar vi! Ska vi använda 
oss av samma upplägg både under samlingarna på fritidshemmet 
och i klassrummen? Jag: Ja, det tycker jag. Då blir 
förhoppningsvis upplägget och strukturen vi använder oss av 
tydligare gentemot eleverna. (Loggbok, sid 2-3, 2016.03.18) 

 
Upplägget för samlingarna såg därmed alltid likadant ut oavsett om den ägde rum på 
fritidshemmet eller i klassrummet. Vi presenterade dagens upplägg i verksamheten och 
vilka aktiviteter som fanns att välja på. Oftast hade vi en huvudaktivitet som var en del 
av temat och som vi pushade eleverna lite extra till att delta i, om den inte var 
obligatorisk för då skulle samtliga elever delta i den. Vi försökte att ha korta samlingar, 
eftersom eleverna oftast inte ville sitta stilla utan komma igång och leka. Vid några 
tillfällen genomfördes längre samlingar och det var vid start av nytt tema, då upplägget 
och syftet med temat presenterades. Även under temats gång och avslut utfördes någon 
enstaka samling som var lite längre och då blev det en form av gruppsamtal. 
Anledningen var för att ta reda på elevernas uppfattning av temat både under tiden och 
efteråt. Som tidigare nämnts var syftet med samlingarna att lyckas ”fånga” eleverna 
direkt när de kom till fritidshemmet genom att aktivera dem i en aktivitet. På så sätt 
ville jag också undvika det som eleverna själva framhävt under de intervjuerna vid 
utvecklingsarbetets start. Den större delen av de intervjuade eleverna förklarade då att 
spring var något som användes för att hitta en aktivitet att sysselsätta sig med. Av det 
jag sett i verksamheten tidigare, är också spring något som resulterat i orolig miljö samt 
konflikter och olyckor. Genom vårt upplägg med att erbjuda eleverna aktiviteter, blev 
det ett hjälpmedel till att ta reda på vad de ville göra. Det här var en fördel för inte minst 
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de elever som har lite svårare att på egen hand komma fram till en aktivitet som han/hon 
vill utföra.  
 
I gruppsamtal med elevgruppen och enskilda intervjuer tillsammans med ett antal elever 
efter aktionsperioden, fick jag elevernas syn på de samlingar som vi hade genomfört. 
Samlingar var något som inte var så populärt och i stort sett alla elever berättade att 
samlingarna var någonting som var tråkigt. I en intervju tillsammans med en flicka i 
årskurs 2, förklarade hon vad hon ansåg om samlingarna. 
 

Jag: Vad tycker du om samlingarna som vi haft på 
fritidshemmet? Elev: De har varit tråkiga! Jag: Vad är det som 
har varit tråkigt med dem? Elev: Att man måste sitta stilla och 
lyssna, men samlingarna har varit bra också. Jag: Vad är det 
som varit bra med samlingarna tycker du? Elev: Att man får 
träna på att sitta stilla och lyssna och att man får vara med och 
bestämma. (Loggbok, sid 29-30, 2016.05.04) 

 
Precis som eleven i intervjun berättade, var den stora anledningen till varför 
samlingarna var tråkiga, att man var tvungen att sitta stilla och lyssna. Däremot svarade 
många av eleverna och däribland eleven i intervjun ovan, att samlingarna var bra. 
Förutom det som flickan i intervjun nämnde som bra med samlingarna, var det många 
elever som ansåg att alternativen på aktiviteter man fick välja på, var positivt. I samma 
intervju framkom det att eleven kände större inflytande och delaktighet i hur 
verksamheten formas idag, gentemot tidigare innan utvecklingsarbetets påbörjan. 
 

Jag: Tycker du att du får bestämma mer på fritidshemmet nu än 
du fick göra tidigare? Elev: Ja, det tycker jag. Nu får man vara 
med och bestämma mycket i samlingarna. (Loggbok, sid 29-30, 
2016.05.04) 

 
Detta var något som framkom tydligt i alla utom en intervju som genomfördes efter 
aktionsperioden. Det var också något som diskuterades under ett gruppsamtal 
tillsammans med eleverna i slutet aktionsperioden. 
 

Jag: Tycker ni att ni får vara med och bestämma mer på 
fritidshemmet nu än tidigare? Elev 1: Ja, det får vi för man får 
bestämma vad man vill göra när vi har samlingar. Elev 2: Jag 
tycker med det, för vi fick bestämma vad som skulle vara med i 
hinderbanan. (Loggbok, sid 27, 2016.04.29) 

 
Dessa svar från gruppsamtalet speglar därmed de svaren som framhävdes under 
intervjuerna. Innan jag startade min aktionsperiod utförde jag intervjuer tillsammans 
med samma elever, för att få elevernas syn på vissa saker i verksamheten. 
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Jag: Har du alltid någonting att göra när du är på 
fritidshemmet? Elev: Nej, inte alltid. (Loggbok, sid 2, 
2016.03.18) 

 
Över hälften av de intervjuade eleverna svarade nej på frågan i citatet ovan. Det här var 
framförallt de äldre eleverna, medan de yngre eleverna svarade ja. De intervjuer som jag 
utförde efter min aktionsperiod tillsammans med samma elever, innehöll till viss del 
samma frågor. Det medförde att jag kunde jämföra svaren på dessa frågor mellan de 
olika intervjutillfällena. Frågan som ställdes i citatet ovan var en av dem som fanns med 
även i dem avslutande intervjuerna. Här följer ett citat från en intervju efter min 
aktionsperiod tillsammans med samma elev som i citatet ovan. 
 

Jag: Har du alltid någonting att göra när du är på 
fritidshemmet? Elev: Ja det har jag! (Loggbok, sid 29, 
2016.05.04) 

 
Samtliga elever svarade ja på ovanstående fråga i de avslutande intervjuerna, vilket 
tydliggör skillnaden mellan svaren vid de olika intervjutillfällena. De elever som 
intervjuades var en pojke och en flicka i F-klass, årskurs 1 och årskurs 2. Det var 
samma elever som blev intervjuade både i början och i slutet av utvecklingsarbetet. I de 
sista intervjuerna som utfördes deltog en elev extra från varje årskurs. 
Tillvägagångssättet valdes för att få ett bredare perspektiv och fler svar som kunnat 
bidra till ett allt mer tydligare resultat. 
 
I och med den nya strukturen som införts i fritidshemsverksamheten med samlingar och 
teman, har strukturen i verksamheten blivit tydligare för eleverna. Det här märks dels på 
de svar som framkom under gruppsamtalen och intervjuerna, dels på elevernas 
agerande. Under arbetets gång har det märkts en skillnad i elevernas agerande, bland 
annat hur de agerar under samlingarna där det har blivit lugnare och mer accepterat för 
varje vecka. Även hur eleverna agerar utöver samlingarna, att varje elev aktiveras på ett 
annat sätt genom någon aktivitet, vilket i sin tur resulterat i en lugnare miljö i 
verksamheten. Tydligheten i verksamhetens struktur gentemot eleverna har växt fram 
mycket på grund av att eleverna på ett tydligt sätt har fått information om varje dags 
upplägg på fritidshemmet och vilket urval av aktiviteter som funnits att välja på för 
dagen.  
 
6.1.1 Tema skapa 

Det första temat jag skapade utifrån elevernas önskemål var Tema skapa. Från början 
var tanken att det här temat skulle pågå under den första och andra veckan, då alla 
elever inte blev färdiga med sina arbeten valde vi att fortsätta även under vecka tre av 
aktionsperioden. Detta tema innehöll två huvudaktiviteter, bakning och bygga en 
drömskolgård. Eleverna var uppdelade i olika grupper, där en grupp i taget bakade och 
resterande grupper sysselsatte sig i det rummet som pedagogerna benämner som 
pysselrummet, där de arbetade med bygget av drömskolgården. Bakningen pågick 
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endast under en vecka samtidigt som det var påsklov, vilket gjorde att det inte var så 
många elever på plats. Eleverna var uppdelade i endast fyra grupper med 5-6 elever i 
varje grupp. Två grupper bakade kolakakor, medan de andra två grupperna bakade 
chokladbröd. Bakningsdelen av det här temat avslutades under fredagen första veckan i 
form av att avnjuta kakorna framför en film. Den andra huvudaktiviteten innebar att 
eleverna tillsammans skulle bygga en drömskolgård och den var obligatorisk. Dock var 
det några enstaka elever som vägrade att delta och efter att ha försökt använda olika 
strategier för att få med dem i aktiviteten, valde vi tillslut att inte tvinga dem.  
 

Jag: Klart du ska vara med och bygga din del av 
drömskolgården. Elev: Nej, jag vill inte. Det är tråkigt! Jag: 
Men du är ju väldigt intresserad av fotboll. Ska du inte bygga en 
fotbollsplan med läktare och allt? Elev: Nej, jag vill inte. Det är 
också tråkigt! Jag: Klart att du ska vara med. Kom nu så hjälper 
jag dig. Elev: Nej! (Loggbok, sid 5, 2016.03.31) 

 
Ovan är ett exempel på en strategi som användes för att försöka få en av eleverna att 
delta i aktiviteten. Strategin var att använda positivitet, pusha eleven samt sätta dennes 
intressen i fokus för att lyckas övertala eleven till att delta. Som citatet ovan visar, 
lyckades inte det. Vi valde tillslut att inte tvinga eleven till att delta, då resultatet av 
arbetet förmodligen inte blivit bra i vilket fall eftersom elevens motivation var väldigt 
låg. 
 
Huvudaktiviteten startade med att varje elev enskilt skulle göra en skiss över vad man 
ville bygga. Det som eleverna skulle bygga var varsin del av en skolgård och det skulle 
vara en del som de ansåg vara den viktigaste på en skolgård. Det kunde vara någonting 
som redan fanns på deras verkliga skolgård eller någonting som de ville skulle 
tillkomma. Det kunde vara alltifrån en lekpark med en stor rutschkana till en 
ishockeyrink med läktare. Under tiden eleverna arbetade med sin skiss, rörde jag mig 
runt i rummet för att prata med eleverna om vad de tänkt bygga. 
 

Jag: Vad har du tänkt bygga för något? Elev: En ishockeyrink. 
Jag: Hur kommer det sig att du vill bygga en ishockeyrink? Elev: 
För jag älskar ishockey och vill ha det på skolan. (Loggbok, sid 
4, 2016.03.29) 

 
När eleverna gjort färdigt skissen, fick de varsin kartongbit där skulle de bygga upp det 
som de skissat. Eleverna fick använda allt möjligt material, kartong, piprensare, bomull, 
pinnar, pärlor, silkespapper och massa annat. Då eleverna arbetade olika fort, blev de 
också färdiga vid olika tidpunkter. Det medverkade till att eleverna som blev färdiga, 
fick olika alternativ på aktiviteter som de fick välja på. Detta var en del av den nya 
strukturen som skulle införas i verksamheten, så att ingen elev inte aktiverades i någon 
aktivitet. De aktiviteter vi erbjöd, försökte vi till viss del relatera till tema skapa i den 
utsträckning som det var möjligt. Det var aktiviteter som att leka med lera, pärla och 
bygga med lego, där man i samtliga av dessa aktiviteter skapar någonting. 
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Huvudaktiviteten som bestod av att skapa en drömskolgård avslutades sedan under 
aktionsperiodens tredje vecka, genom att sätta ihop alla elevernas byggen och skapade 
elevernas egen drömskolgård. Eleverna som ville presentera sitt arbete för sina kamrater 
hur de hade gått tillväga i sitt bygge, fick möjlighet till det. Målet med temat var därmed 
att skapa någonting, i det här fallet kakor och en drömskolgård genom temats 
huvudaktiviteter. 
 
Tema skapa var mycket populärt bland eleverna och efter genomförda gruppsamtal och 
intervjuer efter temats avslutat, var det endast några enstaka elever som inte ansåg att 
det varit roligt.  
 

Jag: Vad tyckte ni om tema skapa? Elev 1: Jag tyckte det var 
jätteroligt. Elev 2: Jag tyckte med det var jätteroligt. Jag: Vad 
var det som var roligt med tema skapa då? Elev 1: Att man fick 
bygga vad man ville och att vi satte ihop allas byggen. Elev 2: 
Ja och att vi fick äta upp kakorna som vi bakade. (Loggbok, sid 
16, 2016.04.14) 

 
Det som framhävdes som mest roligt av eleverna, var att de hade fått bygga vad de ville 
inom en viss ram, för att avsluta med att sätta ihop alla elevernas byggen till deras egen 
drömskolgård. Givetvis var även bakningen väldigt populär bland de elever som deltog 
under den första veckan. De elever som var kritiska till temat förklarade att pyssel inte 
var någonting som de tycker är roligt och därav blev temat tråkigt för deras del. 
 

Jag: Ni som inte tyckte tema skapa har varit roligt, vad är det 
som ni tyckt varit mindre roligt? Elev: Att pyssla. Jag: Okej, du 
tycker inte om att pyssla? Elev: Nej, jag hatar att pyssla! 
(Loggbok, sid 16, 2016.04.14) 

 
Efter temats avslut fördes en diskussion tillsammans med ordinarie personal om temat 
som helhet. Samtliga ansåg att vi var nöjda med hur vi hade lyckats att genomföra temat 
tillsammans med eleverna. Det fanns en del saker vi i efterhand kunde tänkt eller ändrat 
på, men som helhet gick temat till och med lite över förväntan. På förhand hade vi tänkt 
att det skulle bli svårare att ”fånga” eleverna i temat, än det tillslut blev. Eleverna 
överträffade även våra förväntningar i hur de valde att bygga sina delar av skolgården, 
då de flesta använde otroligt mycket detaljer. De använde sig också av material som vi 
vuxna inte hade en tanke på att man kunde använda. Vi diskuterade även vidare kring 
det här temat och de samlingar vi haft varje dag. Vi kom fram till att vi redan efter dessa 
första veckor börjat se en förändring hos eleverna och av deras agerande att döma, hade 
de börjat att vänja sig vid den nya strukturen. Det här märkte vi inte minst i 
korridorerna, där det blivit lugnare med mindre spring och konflikter. 
 
 
 



  
 

 

 23 

6.1.2 Tema ansvar 

Det andra temat som skapades utifrån elevernas önskemål var Tema ansvar. Det här 
temat arbetade vi med tre gånger under temats första vecka och två gånger under den 
andra veckan och då från att eleverna anlände till fritidshemmet till det var dags för 
mellanmål. Temat innehöll tre huvudaktiviteter som stod i fokus, hinderbana, 
handmassage och dansstopp. Första veckan hade vi handmassage på tisdagen, 
hinderbana på onsdagen och dansstopp på fredagen. Som tidigare nämnts var 
skolklasserna uppdelade i halvklasser efter lunch, alla dagar utom fredagar. För att alla 
eleverna skulle få möjlighet att delta i samtliga aktiviteter, fick vi ändra om en del under 
andra veckan. Vi hade då hinderbana på tisdagen och handmassage på onsdagen istället. 
Det som stod i fokus under det här temat var inte bara att eleverna skulle få möjlighet att 
utföra dessa aktiviteter, utan även att ha det största ansvaret i dem och se till så att 
aktiviteterna kunde genomföras. När det gällde hinderbanan fick eleverna under ett 
gruppsamtal komma med förslag på vad de ville ha med i hinderbanan och utifrån deras 
förslag skapades sedan en hinderbana. Den andra aktiviteten var handmassage, där 
eleverna fick utföra handmassage på varandra. I dansstoppet fick eleverna välja en låt 
var som skulle spelas samt även vara domare. Då det var populärt att vara domare, valde 
vi att ha två domare varje omgång för att så många som möjligt skulle få prova på denna 
roll. Detta innebar att eleverna själva hade det stora ansvaret för att aktiviteterna skulle 
fungera, medan vi vuxna endast var med vid sidan som stöd. Eftersom 
huvudaktiviteterna inte ägde rum varje dag under dessa veckor, fortsatte vi de 
resterande dagarna med vår nya struktur, som innebar att erbjuda olika aktiviteter som 
eleverna fick välja på.  
 
Det här temat gick som både jag och personalen på avdelningen förväntat oss. Då vi av 
tidigare erfarenhet vet att hinderbana och dansstopp är två otroligt populära aktiviteter i 
den här elevgruppen, visste vi att det inte skulle bli svårt att motivera eleverna till att 
delta. Handmassagen var en aktivitet som jag på förhand väntat mig skulle locka lite 
färre elever, då det är en lugn aktivitet. Dock var det relativt många elever som deltog 
och faktiskt uppskattade den. Efter gruppsamtal och utförda intervjuer tillsammans med 
eleverna efter temats avslut, framkom det att även detta tema uppskattades bland 
eleverna.  
 

Jag: Vad tyckte du om tema ansvar? Elev: Det var jätteroligt! 
Jag: Vad var det som var roligt? Elev: Att vi fick ha hinderbana 
och dansstopp. Handmassage var inte så roligt, men skönt. 
(Loggbok, sid 29, 2016.05.04) 

 
Det som den större delen av elevgruppen uppskattade allra mest inom tema ansvar var 
alltså hinderbana och dansstopp. Av de elever som prövade på handmassagen, var det 
en del som ansåg att det var mindre roligt, men som däremot tyckte att det var skönt. 
Veckan efter temats avslut diskuterade jag med den ordinarie personalen om hur de 
upplevde tema ansvar.  
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Jag: Vad tyckte ni om tema ansvar? Pedagog 1: Jag tyckte det 
blev väldigt bra och av elevernas uttal att döma, verkar de 
flesta eleverna väldigt nöjda. Pedagog 2: Ja, jag håller med. 
Jag tycker vi lyckades genomföra det väldigt bra och det var 
nog mycket tack vare valet av aktiviteter. Eleverna älskar ju 
hinderbana och dansstopp. Tycker även det var bra att du tog 
med en lugn aktivitet som handmassage, så att eleverna fick 
chansen att testa på en avslappnande aktivitet. (Loggbok, sid 
29, 2016.05.04) 

 
Precis som föregående tema, ansåg pedagogerna att även det här temat fungerat väl. Av 
både personalens och min uppfattning att döma, kändes det som att den faktor som 
bidrog allra mest till att temat blev lyckat, var aktiviteterna. En annan faktor som jag 
anser också bidrog till det, var att eleverna fick ett stort ansvar i de olika aktiviteterna. I 
och med att de utmanades i större grad kunde vi skapa förutsättningar för eleverna att 
utveckla sitt lärande i större utsträckning. En annan aspekt som personalen framhävde 
efter temat var att för varje vecka som gick, kunde noteras att eleverna började att vänja 
sig vid den nya strukturen. Med hjälp av samlingar varje dag och de två temana, har det 
blivit en tydligare struktur i verksamheten. Resultatet visar sig inte minst i 
verksamhetens lokaler och korridorer, där allt spring har minskat samt även konflikter 
och olyckor. Nu har vi lyckats ”fånga” eleverna genom att aktivera dem i någon 
aktivitet direkt när de kommer till fritidshemmet.  
 
6.2 Sammanfattning 

För att sammanfatta ovanstående resultat över den nya strukturen och de olika teman 
och samlingarna, var det något som den större delen av elevgruppen har uppskattat. 
Under intervjuerna med eleverna efter aktionsperiodens slut, var det endast några 
enstaka elever som inte var helt nöjda med dessa två teman. Det var dock ingen elev 
som var missnöjd med båda teman, utan alla var nöjda med något av dem. Vid 
samlingarna i arbetet var det ett tydligt upplägg som följdes, både under de samlingar 
som var på fritidshemmet och de som ägde rum i klassrummet i samband med avslutad 
skoldag. Det var dagens upplägg som presenterades, samt de aktiviteter som eleverna 
fick välja mellan för dagen. Tanken var också att varje elev skulle ha valt en av de 
erbjudna aktiviteterna innan de lämnade samlingen. Anledningen var för att aktivera 
varje elev och undvika en orolig miljö på fritidshemmet. På så sätt kunde en tydligare 
struktur bidra till en tryggare miljö i verksamheten. Vid enstaka tillfällen var 
samlingarna längre för att bedriva en form av gruppsamtal och få elevernas uppfattning 
om arbetet och de olika temaalternativen. Samlingarna var något som var mindre 
uppskattat bland eleverna och då framförallt för att eleverna var tvungna att sitta stilla 
och lyssna. Dock var det något som många elever ansåg som nyttigt, då det ingick att 
träna på att sitta stilla och lyssna samt att vara med och bestämma. Att eleverna fick 
olika alternativ på aktiviteter var något som uppskattades på många håll. 
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Eleverna har i hög grad fått vara delaktiga och haft inflytande i utformningen av 
verksamheten, då de har format och lagt grunden i de olika temana. Det i sin tur har 
bidragit till att strukturen i verksamheten blivit alltmer tydlig. Eleverna har börjat inse 
att deras inflytande och delaktighet i verksamhetens utformning blivit allt större, vilket 
många elever nämnde vid diskussion i gruppsamtal under och efter arbetets gång. Detta 
kunde även tydas på de svar som gick att utläsa i de enskilda intervjuerna tillsammans 
med en del av eleverna efter aktionsperiodens slut. Då en liknande fråga fanns med i de 
intervjuer som utfördes innan utvecklingsarbetet påbörjades, kan svaren jämföras och se 
skillnad, då det var samma elever som intervjuades vid de olika tillfällena. Resultaten 
från de första intervjuerna visar att över hälften av eleverna ansåg att man endast fick 
vara med och bestämma i en mindre grad, medan alla utom en elev från de senaste 
intervjuerna ansåg att de får vara med och bestämma mer nu än tidigare. Av resultaten 
att döma samt hur eleverna agerar på fritidshemmet idag, går det att se att strukturen i 
verksamheten har blivit alltmer tydlig gentemot eleverna och att de för varje vecka 
accepterar och vänjer sig vid den mer. Detta har resulterat i att den stökiga miljön som 
ofta utspelat sig inomhus på fritidshemmet, har blivit lugnare. Det här syns tydligt då 
bland annat det spring som orsakade att det blev stimmigt, men också olyckor och 
konflikter har försvunnit till stora delar. Den bidragande orsaken till det är den nya 
strukturen, där vi lyckats ”fånga” eleverna genom att aktivera dem i olika aktiviteter 
direkt när de kommer till fritidshemmet. 
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7 Diskussion 
I det avslutande kapitlet diskuteras resultat som har framträtt i utvecklingsarbetet i den 
berörda verksamheten. Kapitlet avslutas med de didaktiska implikationer och hur 
utvecklingsarbetet skulle kunna utvecklas. 
 
7.1 Resultatdiskussion 

Denna del av arbetet kopplas till den fjärde delen av Lewins cykliska modell som är 
”reflektera” (Rönnerman, 2012). Syftet med utvecklingsarbetet i den berörda 
verksamheten var att med hjälp av gruppsamtal, samlingar och intervjuer sätta 
elevinflytandet och delaktigheten kring fritidshemmets utformning i fokus. Intentionen 
var att även tydliggöra strukturen i verksamheten och då framförallt med hjälp av 
samlingar och teman som skapades utifrån elevernas önskemål. Av resultaten att döma 
ansåg de flesta eleverna att de nu får vara med och bestämma mer på fritidshemmet än 
tidigare, vilket tyder på att aktionen har gjort skillnad i verksamheten.  
 
En stor del av förändringsarbetet var samlingarna som utfördes dagligen i 
verksamheten. Detta var någonting som den större delen av elevgruppen inte 
uppskattade och ansåg vara tråkigt. Det var dock förvånande att flera av de intervjuade 
eleverna även såg samlingarna som någonting bra. De positiva argument som 
framhävdes var att de fick träna på att sitta stilla och lyssna samt vara med och 
bestämma mycket. Elvstrand (2009) menar att inflytande är en viktig del för barn och 
att barn har viktig kunskap som bör tas vara på. I Haglunds (2004) avhandling nämns 
samlingar på fritidshemmet som ett tillfälle för att framförallt delge information, men 
även en möjlighet till att föra samtal tillsammans med eleverna om aktuella frågor. Kan 
det vara så att eleverna började se att samlingarna var ett tillfälle som var viktigt av 
olika anledningar. En tanke är att det kan stämma och att det går att tyda i elevernas 
agerande i samlingarna nu, till skillnad från i början av utvecklingsarbetet. Eleverna är 
inte lika högljudda och det är i allmänhet en lugnare miljö i samlingarna nu. Samlingen 
är idag ett tillfälle som har blivit mer accepterat för varje vecka och en anledning kan 
vara att eleverna har fått en förståelse kring varför vi utfört dem varje dag.  
 
Samlingarna hölls på olika platser beroende på när eleverna slutade skolan. En av 
dagarna slutade den tidigare delen av skolklassen och hade samlingen på fritidshemmet, 
medan nästa dag slutade samma grupp senare och hade samlingen i klassrummet. Här 
såg jag en stor skillnad i början av mitt arbete, dock minskade den under arbetets gång. 
Skillnaden bestod i att samlingen kändes mer accepterad bland elevgruppen när den 
ägde rum i klassrummet än på fritidshemmet. Haglund (2004) lyfter i sin studie fram att 
samlingar som genomförs på fritidshem inte framträder som skolanpassade eller 
skolförberedande. Det här kan vara en anledning till varför eleverna agerade olika i de 
olika miljöerna. Klassrummet erbjuder en skolmiljö där eleverna sitter vid sina bänkar 
och känner till vilka regler som finns i denna miljö, exempelvis att sitta stilla och lyssna 
samt att räcka upp handen. På fritidshemmet är detta inte lika tydligt, samtidigt som 
samlingarna var någonting nytt för eleverna och att de inte riktigt visste hur det skulle 
gå till och hur de skulle agera. Med tiden som gick visade det sig att den tydliga 
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skillnaden som fanns i början av arbetet, blev mindre och mindre. Kanske kan det vara 
så att eleverna med tiden lärde sig hur en samling på fritidshemmet skulle gå till och att 
det tillslut blev en vana och därav blev skillnaden mindre mellan de olika miljöerna som 
samlingarna ägde rum.  
 
En liknande förändring skedde i fritidshemmets inomhusmiljö och svarar på en av mina 
frågeställningar om hur en tydligare struktur i verksamheten kan bidra till en tryggare 
och lugnare miljö. För varje vecka som gick i den berörda verksamheten, blev miljön 
allt lugnare. Ett tydligt exempel är i korridorerna där det tidigare var elever som ofta 
sprang runt och att det i sin tur ledde till konflikter och olyckor. Det här var något som 
minskade för varje vecka. Den stora faktorn till dessa resultat är att eleverna erbjöds 
olika alternativ till aktiviteter som de fick välja på innan samlingens slut. Tillsammans 
med temana blev strukturen i verksamheten mer tydlig och därav kunde bidra till att 
miljön på fritidshemmet blev lugn. Hippinen (2015) diskuterar om begreppet 
dekonstruktion som innebär att bryta ner en del för att förändra och bygga upp till något 
nytt. Det handlar om att medvetet utföra en handling för att till exempel utveckla ett 
annat synsätt på miljön i verksamheten. I detta utvecklingsarbete har strukturen 
medvetet ändrats i verksamheten i form av samlingar med högt elevinflytande och olika 
teman, för att bland annat kunna arbeta för en lugnare miljö på fritidshemmet. I 
efterhand har jag även funderat på om förändringen kan bero på att eleverna med tiden 
började inse vad vi vuxna ville åstadkomma med arbetet och agerade därefter. Av 
elevernas agerande att döma kan det vara så att deras trygghet ökade i och med att de 
tydligt fick veta upplägget för dagen och vilka aktiviteter som erbjöds. En tanke 
angående de elever som tidigare sprang runt mycket inne i korridorerna, är att det var 
dessa elever som märkte av den stora skillnaden, då de tidigare kan ha känt en form av 
otrygghet när de inte riktigt visste vad de skulle göra. Kanske var utbudet i den mer fria 
verksamheten för stort för dessa elever och därav kände de en otrygghet. En aspekt som 
överraskade mig var att alla utom en av de intervjuade eleverna ansåg att det var bra att 
få välja mellan olika aktiviteter i samlingen varje dag. Verksamheten hade tidigare varit 
väldigt fri och eleverna hade då vant sig vid denna typ av verksamhet. En tanke var att 
eleverna skulle sätta sig emot att de fick olika valalternativ och velat ha det friare som 
tidigare. Men kanske är det inte så överraskande ändå, då det för många elever kan vara 
så att det blir en trygghet i att veta vilka aktiviteter man kan välja på. Att man får välja 
inom en viss ram och inte på i stort sett vad som helst. 
 
Något annat som har överraskat mig under utvecklingsarbetet är något som utspelade 
sig under aktiviteten dansstopp i Tema ansvar, där eleverna bland annat fick vara 
domare. Detta var väldigt populärt bland eleverna och det fick mig att börja fundera 
kring varför det var så pass populärt. Kan det vara så att eleverna behöver få mer ansvar 
och bli mer utmanade oftare än vad de fått tidigare i verksamheten. Enligt 
Skolinspektionens (2010) granskning behöver många fritidshem ge eleverna större 
möjligheter till att utveckla sitt lärande. Det innebär samtidigt att verksamheten behöver 
ge eleverna redskap för att lyckas. Då eleverna hanterade ansvaret på ett bra sätt i 
samtliga aktiviteter under detta tema, kan det vara ett bra redskap för att stimulera och 
utveckla elevernas lärande i högre grad. Det här är något som verksamheten borde 
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bygga vidare på i framtiden genom liknande uppgifter vid fler tillfällen för att ge 
eleverna möjlighet att utveckla sitt lärande än mer.   
 
Två metoder som har varit viktiga i utvecklingsarbete har varit gruppsamtal och 
intervjuer tillsammans med både pedagoger och elever. En viktig faktor som Elvstrand 
(2009) framhäver i sin avhandling kring intervjuer och samtal med barn är att se barnen 
som trovärdiga informanter och visa tillit till det som barnen berättar. Då gruppsamtal 
genomfördes innan, under och efter mitt utvecklingsarbete samt intervjuer innan och 
efter, har det bidragit till aktionens resultat. Eftersom dessa metoder utfördes innan 
aktionsperiodens start, synliggjordes både pedagogernas och elevernas syn på 
verksamheten kring det berörda området. Detta bidrog till att jag kunde skapa mig en 
egen syn av fritidshemmet, som jag jämförde med och arbetade utifrån hela arbetet. Om 
gruppsamtal och intervjuer inte hade utförts innan eller efter arbetet, hade förmodligen 
resultatet blivit svårare att tyda då jag inte haft något att jämföra med. Om enbart 
gruppsamtal genomförts hade det kunnat resultera i att jag inte fått fram ett lika rättvist 
resultat, av den orsaken att alla elever inte vågar komma till tals vid dessa tillfällen och 
min syn på verksamheten då inte blivit lika rättvis. Detsamma gäller om endast 
intervjuer genomförts, eftersom jag bara intervjuade ett fåtal av eleverna och därav inte 
fått lika många åsikter om verksamheten. 
 
Sammanfattningsvis har utvecklingsarbetet satt elevinflytande och delaktighet i fokus 
och skapat en struktur i verksamheten som är tydligare både gentemot personal och 
elever. Detta är en bidragande orsak till varför miljön på fritidshemmet har blivit 
lugnare och däribland minskat konflikterna. Genom elevernas sätt att agera känns det 
som att de har accepterat den nya strukturen i verksamheten och börjat vänja sig vid den 
alltmer. 
 
7.2 Didaktiska implikationer 

Utvecklingsarbetet var format efter den verksamheten som det genomfördes i. Det säger 
dock inte att det inte skulle kunna fungera i en annan fritidshemsverksamhet. En fördel 
som kan ses som positiv med detta utvecklingsarbete är att det är uppdelat i olika delar, 
elevinflytande och delaktighet, samlingar och gruppsamtal samt olika teman. Därmed 
behöver inte samtliga delar fungera i en verksamhet för att man ska kunna ta del av det 
här utvecklingsarbetet. Med hjälp av dessa olika delar var ett av målen med arbetet, att 
få en tydligare struktur i fritidshemsverksamheten.  
 
En utveckling av arbetet skulle kunna vara att strukturera det mera genom att ha en 
tydligare gruppindelning i de olika temana. Genom det hade möjligheten att kunna 
arbeta med mer omfattande teman ökat och samtidigt kunnat ha en tydlig struktur på 
arbetet. En annan utveckling av arbetet skulle kunna vara att använda sig av en form av 
aktivitetslåda. I den här lådan får eleverna lägga förslag på aktiviteter som de vill få 
möjlighet att utföra på fritidshemmet. Genom det här ökar möjligheten till 
elevinflytande och delaktighet i verksamheten ännu mer, då det inte endast sker i 
gruppsamtal och samlingar. Det kan också resultera i att de mer tysta eleverna som 
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kanske inte vågar komma till tals i gruppsamtalen och samlingarna, får göra det i form 
av aktivitetslådan. 
 
Angående det fortsatta arbetet i den berörda verksamheten efter min närvaro är oklart. 
Enligt uttalande från ordinarie personal vill de försöka fortsätta arbeta med det i 
verksamheten då de sett ett positivt resultat av mina insatser. Kommande läsår kommer 
elevgruppen på detta fritidshem också bli större och en viss omorganisation kommer 
med största sannolikhet att ske. Detta kan resultera i att endast någon/några delar av mitt 
arbete fungerar eller rent av inte någon del alls. Min förhoppning är att de fortsätter med 
det påbörjade arbetet i den mån som det är möjligt. Det kan vara en något som skulle 
kunna underlätta och förbättra deras verksamhet i framtiden då elevantalet i 
verksamheten nu kommer bli större och strukturen då blir alltmer viktig.  
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
  
 
Till vårdnadshavare på avdelning XXXX! 
Hej! 
Mitt namn är Mattias Abramsson och jag studerar på Linnéuniversitet i Kalmar. Jag läser 
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och är nu inne på min sista termin. Det 
innebär att jag ska utföra ett examensarbete, vilket jag kommer göra i form av ett utvecklingsarbete på 
avdelning XXXX på XXXX.  
 
Mitt utvecklingsarbete kommer att sträva efter att öka elevernas inflytande i verksamheten och utföra fler 
aktiviteter som är av deras intresse. Genom samlingar, samtal och intervjuer tillsammans med eleverna 
och lärarna hoppas jag kunna få information om vad eleverna vill göra på fritidshemmet. Min tanke är 
också att dokumentera arbetet i form av foto och film. Materialet kommer endast att användas av mig i 
mitt arbete. 
 
Mitt arbete kommer att genomföras med största respekt för sekretess och anonymitet, vilket innebär att 
varken skolans eller elevernas namn kommer att finns med i den slutgiltiga rapporten. Jag utgår från de 
forskningsetiska principerna (www.vr.se) i mitt arbete. Det här innebär att alla deltagarna i mitt 
utvecklingsarbete är anonyma och likaså skolan. 
 
För att jag ska kunna utföra mitt utvecklingsarbete krävs det att jag har tillåtelse från vårdnadshavare att 
utföra dessa dokumentationer. Jag vill därför att du/ni fyller i blanketten nedan och lämnar in den till 
personalen på fritidshemmet. Det är viktigt att ni fyller i och lämnar blanketten oavsett om ni tillåter ert 
barn att vara med eller inte. 
 
Tack på förhand! Jag ser framemot att arbete tillsammans med era barn. 
Vid frågor får ni gärna kontakta mig via min mailadress, XXXX 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Mattias Abramsson 

Jag       Godkänner  Godkänner ej 
 
  
att mitt barn medverkar i samtal, intervjuer och dokumentation i form av foto och film. 
 
Jag                Godkänner   Godkänner ej  
  
 
att materialet får användas i lärarutbildningen. 
 
 
Barnets namn:_______________________________        Datum:____________ 
 
Vårdnadshavares namnteckning:_____________________________________________ 



  
 

 

 II 

Bilaga B Intervjufrågor till elever innan aktionsperioden 
 

1. Vad brukar du göra på fritidshemmet? 
2. Brukar du få göra vad du vill på fritidshemmet? 
3. Har du alltid någonting att göra på fritidshemmet? 
4. Tycker du att du ofta får vara med och bestämma vad ni ska göra på 

fritidshemmet och i så fall hur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 III 

Bilaga C Intervjufrågor till eleverna efter aktionsperioden 
 

1. Vad tycker du var roligt och mindre roligt med tema skapa? 
2. Vad tycker du var roligt och mindre roligt med tema ansvar? 
3. Vad tycker du om samlingarna vi hade varje dag? 
4. Får du vara med och bestämma på fritidshemmet mer nu än tidigare? 
5. Har du alltid något att göra på fritidshemmet? 

 


