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Sammanfattning	
Syftet mad studien var att skapa en förståelse för hur pedagogerna på fritidshem främjar barns 

sociala utveckling. I styrdokument och litteratur om fritidshemmets roll tas det upp hur arbete ska 

främja utveckling hos individer, men sällan hur det ser ut i verkligheten. Eftersom att fritidshemmets 

verksamhet är grupporienterat är också verksamheten styrd utifrån bland annat antalet barn och 

personalgrupp. Därför blir det intressant att försöka förstå hur pedagoger jobbar för att främja alla 

individer och hur de ser på sin roll i att främja social utveckling. Litteraturen om grupprocesser och 

utveckling är många till antalet, men inte så många som berör fritidshemmet specifikt. Jag har 

genomfört en metodtriangulering i insamling av empiri. Där en kvalitativ intervju gjorts i form av 

fokusgruppsamtal. Den har använts som primärkälla och har stärkts med en deltagande 

observationer i verksamheten. Insamlad data har hanterats på ett så medvetet sätt och kritiskt 

granskats utifrån olika påverkande faktorer. Informanterna som deltagit i studien är nio 

fritidspedagoger som arbetat på samma skola men på olika avdelningar. Studien visar att skillnader 

finns i förhållningsätten på de olika avdelningarna. Pedagogerna pratar om en mognad som måste 

infinnas för att vissa delar i utvecklingen ska grundas. Vidare visas ett samband mellan empati och 

ansvar som hör samman med den personliga utvecklingen.  Resultatet visar att det finns en 

progression i verksamheten som inte var uttalad och att pedagogerna är välmedveten om sin roll i 

den sociala utvecklingen som sker hos barnen.  
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Inledning	
Vad gör att jag är den jag är idag? För att inte vara det lilla barnet som är beroende av sin mamma 

sker utveckling av förmågan att ta hand om sig själv och en social förmåga att relatera till andra. 

Utvecklingen innebär erfarenheter och inlärning av olika färdigheter och kunskaper i olika 

sammanhang. Ett känt namn inom psykologins område är Lev Vygotskij. Hans tänkande om inlärning 

har satt spår även i hur den svenska skolan är idag. Vygotskij säger är att utveckling sker tillsammans 

med andra, att det är i utbytet med andra och deras erfarenheter som vi växer som personer (Säljö, 

2000). Om vi tar vara på detta antagande så menar Vygotskij att vi utvecklas i grupp.  Nilsson anser 

att vissa menar att gruppering är diskriminerande, som att bli indelad i grupper man själv inte valt, 

och andra menar att grupper är meningen med livet. Oavsett vad man tycker så delas vi människor in 

i grupper och vi söker oss gärna till grupper som ger oss något tillbaka. Hela vårt liv är uppbyggt på 

olika gruppsystem, dessa gruppsystem kan vara ett eget val eller något påtvingat. Ett val skulle kunna 

vara att man väljer sina kompisar, ett påtvingat alternativ skulle kunna vara i skolan och sina 

klasskamrater (Nilsson, 1993).  

 

Fritidshemmet är idag en del av skolan och har en läroplan som ska följas. Jag har förstått att många 

fritidspedagoger uttrycker att deras arbetsområde kommer i skymundan för de ”riktiga ämnena” i 

skolan. Detta har lett till en diskussion hur osynligt fritidshemmet är. Många föräldrar vet inte vad 

fritidshemmet har för roll, utan tror än idag att det är en barnpassning. Denna syn har hängt med 

från skapandet av fritidshemmet. Förr hette det eftermiddagshem. Det fanns ingen tanke med 

verksamheten mer än att barnen skulle passas under tiden föräldrarna arbetade. Verksamheten 

utvecklades och idag är fritidshemmet ett komplement till skolan. Fritidshemmet ska bidra med en 

meningsfull fritid och skapa förutsättningar för socialt utbyte (Skolverket, 2014). Som blivande 

fritidspedagog har jag börjat ifrågasätta vissa svårigheter som jag sett i olika verksamheter.  

Fritidshemmet handlar om att bidra till utvecklingen som sker i varje individ för att bli vuxen.  

Barngrupper växer, lokaler och personal täthet krymper, det kommer bli utmanande att se alla barn 

och deras behov. På något sätt tar vi oss alla igenom barndomen, men det sker i ett samhälle där vi 

är normen och jaget är en i mängden. Det finns en tanke med att fritidshemmet är grupporienterat 

och använder sig av gruppen för att stärka individers utveckling. Men när grupper blir för stora och 

utrymmet mindre skapas svårigheter att skapa förutsättningar som tillgodoser alla barns behov. Det 

finns ett begrepp som skrevs in i läroplanen från 1980. ”En skola för alla”. Begreppets ska utstråla en 

positiv bild men har ifrågasattas mer och mer allt eftersom skolan känns som en krympande arena. 

Är skolan för alla? 

 

I fritidspedagogens uppdrag ingår att skapa goda förutsättningar för individuella barn och deras 

behov, men också att hålla sig inom verksamhetens ramar. Man måste därför avgöra vad som är 

möjligt med hänsyn till lokalernas, gruppens storlek, kollegornas kompetens och sin egen förmåga. 

För att skapa förutsättningar krävs att man ser utvecklingen, man måste se behovet som gruppen har 

och arbeta för att främja den. Det leder till att försöka förstå sitt och andra pedagogers arbete inom 

den sociala utvecklingen . Med mitt examensarbete vill jag få en djupare förståelse för vad som 

händer hos individerna när utveckling sker och hur jag påverkar den. Jag vill förstå hur ramarna i 

skolan påverkar utveckling och hur pedagoger arbetar runt dessa eller med dessa. Jag vill se hur 
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pedagoger arbetar för att främja utveckling hos barnen och hur de tolkar den. Det är barnens 

utveckling som blir i fokus och pedagogernas förhållningsätt för att gynna den.  

Syfte	och	forskningsfrågor	
Syftet med studien är att skapa kunskap om hur pedagoger arbetar för att främja den sociala 

utvecklingen hos barnen, där några aspekter i utveckling som bedöms särskilt viktiga fokuseras. 

Dessa aspekter är individen i grupp, gruppen som process och pedagogernas ledarskap. Studien följer 

olika åldrar hos barnen för att bidra till förståelsen av progressionen i verksamhetens utformning och 

för att kunna uppmärksamma olika förhållningsätt pedagogerna använder beroende på barns ålder. 

Forskningsfrågorna blir därför dessa: 

 Hur kan fritidshemmets verksamhet bidra till barnens personliga utveckling? 

 Hur kan fritidshemmets verksamhet bidra till barnens utveckling av ansvarstagande?  

 Hur kan fritidshemmets verksamhet bidra till barnens utveckling av förmågan att känna 

empati för andra och avläsning av sociala koder? 

 Hur använder sig pedagogerna av sitt ledarskap för att utveckla barnens sociala utveckling? 
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Bakgrund	
Grupper är en stor del av vilka vi är. För att förstå individuell utveckling krävs att man förstår vad som 

händer i grupper. I grupper som vi ingår sker en hel del beslut som påverkar oss som individer 

(Nilsson, 1993). Pedagogerna på fritidshemmet har ett uppdrag som handlar om att stödja 

utvecklingen hos eleverna, i normer och värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande. 

(Skolverket, 2014) Fritidshemmets arbetssätt är grupporienterat där elevernas relation mellan 

varandra och pedagogerna anses som ett viktigt redskap. (Skolverket, 2014)  

Fritidshemmet	i	styrdokumenten	

Ramfaktorer	för	utveckling	
I skollagen står att för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet 

med utbildningen ska kunna uppfyllas (SFS 2010:800). Enligt 9§ i kapitel 14 av Skollagen som berör 

fritidshemmet står. Huvudmannen ska se till att elevgruppen har en lämplig sammansättning och 

storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö (SFS 2010:800). I Skolverkets allmänna råd 

tolkas detta som att personalen på fritidshemmet ska kunna bedriva en god och pedagogisk 

verksamhet i en säker och hälsosam miljö. Lokaler, material samt ljud, luft, ljus och utformningen är 

faktorer som är avgörande. (Skolverket, 2014) Miljöns utformning har betydelse för elevernas 

möjlighet att utvecklas. Huvudmannen och rektorn ansvarar för att se till att fritidshemmets lokaler 

ger utrymme för olika typer av verksamheter, såväl livliga aktiviteter som lugnare och mer rofyllda, i 

både större och mindre grupper (Skolverket, 2014). I dagens skola är barngrupperna ofta stora, 

lokalerna förhållandevis små och personaltätheten i allmänhet alltför låg. Rutiner, begränsningar och 

restriktioner i miljön styr vardagen i skolan menar Sandberg (2008).  

 

Skolan styrs av lagar och förordningar som kommer från regeringen. Vissa av reglerna blir viktiga att 

belysa i denna studie, då det har stor inverkan på verksamhetens utförande.  Pihlgren beskriver detta 

genom följande: ”Personalens kompetens, personaltätheten och barngruppens sammansättning och 

storlek är viktiga delar som avgör kvaliteten.” (Philgren, 2011)Vad säger lagen? 

Lagar	angående	fritidshem	
Enligt 14 § i kapitel 2 av Skollagen står. Utöver lärare eller förskollärare som avses i 13 § får det i 

undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller 

erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. (SFS 2010:800) 

 

Enligt 34 § i kapitel 2 av Skollagen står. Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole‐ och 

skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. (SFS 2010:800) 

 

Enligt 2 § i kapitel 14 står. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan 

fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (SFS 2010:800) 
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Individens	utveckling	

Vad	är	utveckling	
För att förstå vad utveckling är så väljer jag att förklara olika teorier angående människans sätt att 

lära. För att utvecklas krävs att kunskap inhämtas och bearbetas. Det är den generella tolkningen av 

de olika teorierna (Säljö, 2000). Den mest vedertagna teorin som skolan är uppbyggd efter idag är 

Piaget, kognitivismen. Men Vygotskijs sociokulturella perspektiv är också med i diskussionen (Säljö, 

2000). Det finns likheter och olikheter inom dessa två teorier. Säljö (2000)har tolkat Piaget och 

Vygotskijs olika teorier så här. Piagets menar att utveckling sker när barnet är fysiskt och 

intellektuellt engagerat i sin omgivning, samt att barnet manipulerar och undersöker den. Piaget 

tänker att barnet växer i sin utveckling och man når ett slut, när intellektet inte kan växa mer. 

Tillskillnad från Piaget, fortsätter Säljö (2000), så menar Vygotskij att inlärning sker med hjälp av 

andra. Vi lär oss genom att uppmärksamma och agera i verkligheten och utifrån hur det uppfattas av 

omgivningen så blir det en lärdom (Säljö, 2000). Vygotskij menar att eftersom vår omgivning ständigt 

förändras kan det inte finnas något slut på utveckling. Den är oändlig. 

Säljö (2000) beskriver flera teorier om utvecklingspsykologi, men dessa är mycket ifrågasatta idag och 

därför inte så aktuella. Men han beskriver olika principer som än idag är verksamma från dessa 

teorier. Från behaviorismen och Skinner kommer förstärkningsprincipen. Behaviorismen är en teori 

som kom år 1910 (Säljö, 2000) och menar att utveckling endast sker av yttre faktorer, något som är 

verkligt, konkret och fysiskt betingat.  Det emotionella är något som enligt en behaviorist inte går att 

förklara vetenskapligt eller som inte finns. Som termen behaviorismen är grundad på handlar teorin 

om det yttre beteendet. Skinners utgångsobservation var att han såg olika individer tenderade att 

förstärka beteenden som de fick beröm eller positiv respons till. Förstärkningsprincipen funkar på så 

vis ”… att man belönar ett beteende som en levande varelse uppvisar och på så sätt kommer detta 

beteende att bli vanligare.”  (Säljö, 2000, s. 52)  

Detta är något som förkommer än idag menar Säljö (2000) och ger exempel på hundlydnad och barn 

uppfostran. 

Social	utveckling	
Enligt skollagen ska fritidshemmet främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Elevernas 

utveckling och socialisation sker i grupp och det är också inom gruppen som sociala normer och 

värden prövas och utvecklas. I fritidshemmet ska stor vikt läggas vid att uppmuntra eleverna att i 

samspel med kamrater och utveckla sin sociala kompetens. (Skolverket, 2014) Wahlström menar att 

arbeta med personlig utveckling är lika svårt att göra på egen hand som att bli en social person på 

egen hand. Det är samspelet mellan människor som gör att jaget kan testas för mig och för andra. Vi 

växer som individer när vi blir bejakad av andra och när vi lär oss bejaka oss själva (Wahlström, 2001). 

För att kunna jobba grupporienterat krävs att relationerna mellan elever och pedagog och elev är 

prioriterade, då dessa är viktiga redskap (Skolverket, 2014).  Hur barn tar till sig kunskap är så inbakat 

i skolverksamheten idag att inget annat alternativ finns menar Säljö (2000). För att personalen ska 

kunna möta och utmana varje elev i sin utveckling är det nödvändigt att personalen får en bild av hur 

eleverna väljer bland de olika aktiviteterna som fritidshemmet erbjuder (Skolverket, 2014).  

 

Socialt	samspel	
Nilsson (1993) menar att för att grupper ska börja känna trygghet så måste regler, eller normer som 

han också kallar det, skapas.  Det finns olika typer av normer anser Stensaasen och Sletter (1997). De 
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beskriver att den ena uppfattningen om normer är att de kan vara gemensamma för ett samhälle, 

och den andra uppfattningen är att två personer kan ha olika normer för det speciella förhållandet 

dem emellan.  De menar då att de speciella förhållandena med egna normer kan vara organisationer, 

ett företag, en skola, en grupp, en klass eller ett vänpar (Stensaasen & Sletter, 1997).  Nilsson (1993) 

beskriver samma sak som Stensaasen och Sletter, men förklarar att normernas betydelse handlar om 

förstärkning. Han liknar detta med reglarna i ett husbygge. ”Regler ger en regelbundenhet som 
utvecklas mellan människor när de träffas för att öka förutsägbarheten och minska osäkerheten.” 
(Nilsson, 1993, s. 10) Vi människor lär genom ett samspel med andra både genom att delta praktiskt 

och kommunikativt (Säljö, 2000) Nilsson (1993) anser att socialt samspel och gruppens klimat är stark 

sammanhängande. Han ställer sig frågan varför grupper kan se så olika ut fast samma människor rör 

sig i de olika grupperna. Han visar på en del viktiga kriterier som är avgörande.  Alla vill trivas, få 

bekräftelse, vara effektiva, möta utmaningar och utvecklas. Samma gäller vad människorna inte 

strävar mot. De vill inte vantrivas, bli förlöjligade, vara ineffektiva, vara rädda eller stagnera. Trots att 

alla vill åt samma håll kan det skapas ett klimat där gruppen är sluten och avvecklas istället för öppen 

och utvecklande. Detta handlar om medlemmarna får som de vill eller inte. (Nilsson, 1993) 

Stensaasen och Sletter (1997) förklarar att vi människor rättar in oss efter normer som finns för att 

behovet av att bli accepterad av andra är så stort. Skillnaden till detta är avvikande. Genom att välja 

att avvika från normgrupper, betalat vi ett högt pris emotionellt. (Stensaasen & Sletter, 1997) Nilsson 

förklarar skillnaden mellan samspel och konkurrens i och utanför gruppen, och hur det påverkar 

klimatet i gruppen.  Vissa anser att drivkraften hos oss människor är samarbete och vissa menar att 

det är konkurrensen som är det. Inom en grupp måste samarbete råda för att kunna bli effektivare 

och fungerande på ett tillfredställande sätt. Individer som arbetar för sin egen vinning och vill 

tillfredsställa sina behov bidrar till att skapa ett konkurrensorienterat klimat anser Nilsson (Individ 

och grupp En introduktion till gruppsykologi, 1993, s. 39). Han fortsätter och förklarar att för att 

någon utveckling mot målet ska ske måste det finnas både konkurrens och samspel, antingen i eller 

utanför gruppen. Det sociala utbytet är en del av det sociala samspelet förklarar Stensaasen och 

Sletter (1997, s. 203). De visar på att det sociala utbytet handlar om de givande och tagande som sker 

mellan individerna i samspelet. I samspelssituationerna få de inblandade erfarenheter om varandra, 

det skapar förväntningar på vad ett fortsatt utbyte kan leda till. (Stensaasen & Sletter, 1997) 

 

Identitet	
Genom att barnet får gungas, smekas och vårdas skapas grunden för att barnet ska skapa sig en 

kroppsuppfattning. Sedan sker utveckling med hjälp av en modersfigur, som hjälper det lilla barnet 

att tolka världen. Barnet behöver en förebild som den vill sträva att efterlikna. Det skapar grunden 

för att finna sig själv och att individen ska kunna skapa sig en identitet (Wahlström, 2001). Sandberg 

och Vuorinen menar att identitet utgår från arv, sociala och fysiska omvärlden. Det förklarar också 

ett begrepp som platsidentitet. De menar att platsidentitet inte är bunden till en plats utan till flera 

platser som individen dagligen kommer i kontakt med. Platsidentitet kännetecknas av attityder, 

värderingar, tankar, innebörder och beteenden som är kopplade till speciella känslor som en speciell 

plats kan locka fram. Platsen har alltså fått en identitet av en individ, inte att platsen i sig har en 

identitet (Sandberg, 2008). 

    

I samhället finns olika nivåer, enligt Dahl (2011). Dessa nivåer är avgörande när vi skapar oss en 

identitet. Genom att vi tar ställning till dessa och utifrån vår egen bedömning skapar oss en identitet 

(Dahl, 2011). Identitet skapas samtidigt som de inre och yttre gränserna. En vårdnadshavare med 
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välmenande baktanke tillrättavisar när någon otillåten eller farlig handling ageras ut. När barnet 

börja förstå rätt och fel utvecklas överjaget, eller samvetet (Wahlström, 2001).      

Självkänsla/	självtillit	
Jag är någon, du ser mig, jag duger, jag är Ok. Självkänsla och tillit handlar om att barnet kan 

acceptera sig själv, kan hantera kritik, kunna skapa nära relationer och både ge och ta. Den ökar 

genom att få bli sedd och bekräftad, genom uppmuntran och uppskattning. Dessa minskar när 

utfrysning sker och av olika bestraffningar (Wahlström, 2001). Vi människor har ett stort behov av att 

skapa oss en god självbild, att få vara värda något i andras ögon, älskad och sedd. Vi har också ett 

stort behov av att få tillhöra, vara delaktig i en gemenskap. Man vill bli accepterad för vad man är, 

känna att andra räknar med en (Nilsson, 1993). Nilsson menar att om man inte blir accepterad finns 

risken att man söker bekräftelse hos grupper som har negativt värde av omgivningen. Han menar, 

”hellre en avvikare bland människor som ser positivt på en själv än anpassad bland människor som 

tycker illa om en.” (Nilsson, 1993, s. 60) 

	Självförtroende	 	
”Självförtroendet beror på kvalitén på de relationer, som finns mellan barnet och de personer som 

spelar en stor roll i barnets liv.” (Wahlström, 2001, s. 22) Självförtroendet tar uttryck i att barnet får 

ett ansvar och får känna på sin förmåga. Den ökar när beröm ges och framförallt uppmärksamhet 

kring ett utförande. Den minskar när kritik ges både på utförande och som person. Ett dåligt 

självförtroende kan uttrycka sig genom att personen gör sig osynlig och liten eller det mer vanligare, 

att agera aggressivt eller störande i sin omgivning (Wahlström, 2001). 

Trygghet	
Det finns en inre och yttre trygghet. Den yttre tryggheten skapas med hjälp av utrustning, hjälm, lås, 

skydd av olika slag eller liknande. Den inre tryggheten är svårare att skapa, den handlar om att skapa 

förutsättningar för barnet att tro på sig själv. Att utmana men samtidigt inte förnedra. Att ställa 

frågor som vi tror barnet kan istället för att ställa de frågor barnen inte kan. Som pedagog måste vi 

skapa en miljö där inre trygghet får utvecklas (Wahlström, 2001). Nilsson beskriver ”relation och 

kommunikation som arenor för sociala processer.” (Nilsson, 1993, s. 59) Han menar att utan 

kommunikation kan vi inte närma oss andra för att skapa en närmare relation. 

 

Ansvarstagande	
Ansvarstagande kan handla om olika aspekter. Från det egna ansvaret till ett ansvar i gruppen. 

Gustavsson och Lindkvist (1996) menar att ansvarsbördan på ett barn bör vara anpassad utifrån dess 

förmåga.  

Insikt	
Det finns olika teorier om grupper. Nilsson visar på en oenighet som funnits genom historien om 

grupper. 1920 fanns det en uppfattning om att gruppsykologi egentligen handlar om individers 

psykologi. Det fanns ingen grupp utan bestod bara av individer. Senare vid sekelskiftet antogs en 

annan uppfattning. Det fanns något som kunde kallas gruppmedvetande. Något som förklarades 

genom att förstå vad en grupp är kapabel till och inte den enskilda individen. Nilsson fortsätter och 

menar att idag förstår man så mycket om en grupp att det är svårt att tolka den bara genom 

individerna. ”Gruppen utgör något mer än vad de enskilda individerna har med sig, det uppstår något 

speciellt som bara finns manifesterat när deltagarna är samlade.” (Nilsson, 1993, s. 17) 
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Nilsson beskriver en modell som rör tre faktorer i gruppens relationer och hur dessa samspelar med 

varandra.  

 Figuren föreställer tre cirklar som i mitten gå ihop med varandra. Första cirkeln visar på gruppens 

mål. Den andra visar på gruppens relationer och samspel mellan individerna. Den tredje cirkeln visar 

det personliga behov som varje individ i gruppen har. Han menar att gruppens mål och de personliga 

målen som finns i gruppen sällan går åt samma håll. Han menar att beroende på grupp spelar dessa 

faktorer olika stora roller. Det betyder då att en mer samspelt grupp skulle ha en större yta där de tre 

cirklarna möts och mindre samspelt grupp är cirklarna med separerade från varandra. Vidare menar 

Nilsson att destruktiva beteenden, egocentrerade beteenden, ligger latent i grupper och när dessa 

kommer till ytan finns det något som utlöst dessa. (Nilsson, 1993) 

 

Empati	
”Empati är det som gör människan mänsklig.” (Öhman, 1997) Ordet empati beskrivs av många 

forskare ganska likt. Det är förmågan till inlevelse i en annans perspektiv, eller känsla. Men att kunna 

leva sig in i någon annans perspektiv är inte den samma som att du ska känna precis likadant utan 

främst förstå den andras känsla (Sylvander, o.a., 1996) (Öhman, 1997). 

Vissa menar att empati är en medfödd förmåga som med hjälp av vuxna antingen utvecklas eller 

hämmas (Öhman, 1997).  Det finns en kluven uppfattning om när empati utvecklas. Norell Beach 

(2001) förklarar att under utbildningen till förskollärare så fick hon informationen att barn utvecklar 

empati först i åldern 7‐8 år. Det är grundat på Piagets antagande inom social utveckling. Men senare 

forskning visar och menar att redan barn i 5 till 7 månader visar tecken på empatisk förmåga 

(Sylvander, o.a., 1996) (Norell Beach, 2001). Skolan är en plats där barnen får hjälp att utvecklas med 

stöd från pedagoger.  Där får barnen socialiseras i grupp vilket hjälper dem att utvecklas både 

individuellt och att utveckla kamratskap, eller vänskap menar Öhman (1997). Edenhammar (1996) 

beskriver att vänskap är direkt ihopkopplat med empati. Vänskap mellan barn är mer värdefull när 

det kommer till att skapa en inlevelse till hur någon annan känner. Att kunna jämföra sig med 

jämnåriga, lära sig att ta hand om sig själv med jämbördiga är något en vuxen inte kan erbjuda menar 

Edenhammar (1996).  

 

Inlärning	av	empati	
Empati kan läras in, menar Sylvander (1996), hon beskriver en intervju som handlar om ett projekt 

som startade för att minska brottsligheten. Projektet gick ut på att sammanföra brottslingar med 

brottsoffer för att öka empatin hos brottslingarna. De som genomförde projektet förklarade att det 

var viktigt med aktiva insatser eftersom att de båda grupperna inte hade positiva inställningar mot 
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varandra. Men mötet mellan grupperna resulterade i att brottslingarna fick en förståelse för vad 

brottet inneburit för brottsoffret. ”Okänslighet kan motverkas genom upplevelsen av att gottgöra”. 

(Sylvander, o.a., 1996, s. 21) Öhman (1997) beskriver liknande fast benämner det som skuldkänslor. 

Hon menar att behovet att agera empatiskt bottnar ofta i skuldkänslor. Norell Beach (2001) menar 

att det är i vardagsarbetet som empatin grundas och utvecklas. För inlärning så finns olika faktorer 

att känna till menar Öhman (1997). Biologiska faktorer pekar på att kvinnor brukar kunna ha en mer 

kontinuerlig empatiförmåga än män. Avstånd och antal har också betydelse, vi människor har 

begränsningar i hur många det gäller och hur långt bort något skett för att vi ska kunna orka hantera 

det. Slutligen hur en person mår är också avgörande för hur empatisk förmåga kan uttryckas (Öhman, 

1997). 

Personligt	ansvar	
Det är viktigt att få bli sedd och att kunna se menar Norell Beach (2001). Många skolor använder sig 

av faddersystem där äldre barn tar hand om yngre. Detta menar Norell Beach utvecklar barnen i 

ansvarstagande. Att få känna sig viktig, faddern kan få hjälpa det yngre barnet och vägleda utifrån 

sina egna minnen om händelser. Öhman (1997)förklarar att barn ofta gottgör med handlingar. Att 

gottgöra är oftast ett sätt att ta ansvar över sina egna handlingar. Förebilder är viktigt för barn för att 

kunna utvecklas, detta gäller också när det kommer till utveckling av empati. Vuxna är oftast barns 

förebilder och det är i de små vardagssysslorna som medinlärning av empati sker, mindre när vi 

undervisar om det (Öhman, 1997). Gustavsson och Lindkvist (Sylvander, o.a., 1996) menar att barns 

sätt att utveckla empatisk förmåga också handlar om att kunna skilja på mitt och ditt ansvar. Att 

kunna ta ansvar över mitt eget liv och överlåta annat som någon annan kan hantera bättre. Vissa 

barn, fortsätter Gustavsson och Lindkvist (Sylvander, o.a., 1996), blir curlade av föräldrar som är rädd 

för olika faror, då minskar barnets ansvar. Andra barn får för mycket ansvar när till exempel en 

förälder försvinner. Barns ansvarstagande är viktigt att respektera, men när det blir för orimliga krav 

på barns ansvar måste vi avlasta (Norell Beach, 2001). Empatisk förmåga är en viktig del i 

konflikthantering. Vi är hjälpta i konflikter av att kunna förstå och känna hur den andra upplever 

händelsen (Öhman, 1997). Maltén (1992) förklarar att normer och regler är viktiga i en grupp för att 

skapa trygghet. Den enskilde vet vad som förväntas och då kan trygghet och klarhet skapas, men den 

kan inte existera om det inte finns en viss underkastelse för det krav och förväntningar som finns i 

gruppen. 

Ansvar	för	gruppen	
Cullenberg (Sylvander, o.a., 1996) förklarar att människan inte kan fungera utan någon form av 

samarbete. Empatin blir därför grundläggande för att relationer mellan människor ska kunna ske. 

Hon fortsätter och beskriver vårt sätt att interagera med andra människor som ett komplicerat 

dataprogram. Vi analyserar hela tiden den andra personens sätt att tala, reagera och känner och 

försöker då efter förmåga att bemöta den andra personen. Norell Beach (2001) förklarar att 

grupptryck såväl kan vara främjade som motverkande för utveckling av empati. Vissa barn som kan 

anses starka, trygga och självständiga kan stå på sig emot gruppens tyckande men flertalet barn följer 

gruppnormerna. Norell Beach fortsätter och menar att man inte behöver älska alla men man ska 

kunna kräva att alla behandlar varandra med respekt och solidaritet med alla gruppens medlemmar. I 

mindre grupper, förklarar Maltén (1992), gäller det inte bara att skapa gemensamma normer. Utan 

också att anstränga sig för att öka den gemensamma trivseln.  
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Redskap	för	utveckling	
Ofta, enligt Wahlstöm (2001), kommer många grupper aldrig förbi sårbarhetsstadiet. Detta för att 

det sker någon form av maktkamp inom gruppen, maktkampen beror på en otrygghet. För att 

komma vidare i en process krävs enligt Wahlstöm tre saker. Gruppen får inte vara så stor, gruppen 

får inte förändras så mycket och de flesta måste delta. (Wahlström, 2001) Personalen på fritidshem 

anser att sitt expertområde är att jobba med grupprelationer, med elevers övergripande sociala och 

allmänna utveckling (Skolverket, 2014). Elevernas behov skiftar över tid och det är därför viktigt för 

personalen att känna till var eleverna befinner sig i sin utveckling och vad de är intresserade av. Den 

vetskapen utgör, tillsammans med målen och riktlinjerna i läroplanen, ett underlag för personalens 

planering av verksamheten (Skolverket, 2014). Nilsson (1993) menar att det är i små grupper som 

individerna övar på att lägga band om sina egna behov. Han fortsätter att förklara att det är i de små 

grupperna som man kan experimentera med roller och identitet. Stora grupper kan inte skapa den 

miljön som krävs för att individerna ska våga. (Nilsson, 1993) Det är naturligt att konflikter uppstår 

inom gruppen. Dessa kan vara grundade i olika uppfattningar eller rena missförstånd. Avgörande för 

hur konflikten utvecklar sig beror på hur den enskilda individen lär sig att kommunicera och hantera 

liknande situationer (Skolverket, 2014). Kommunikationsförmågan kan bidra till att eleverna 

utvecklas mot flera av målen i läroplanen (Skolverket, 2014). 

Grupprocesser	‐	olika	teorier	
Hur en grupprocess ser ut råder det delad uppfattning om. Antalet teorier är så många, att man kan 

välja att tolka flera teorier till en gemensam. Det har Nilsson (1993) valt att göra. Han motiverar sitt 

val av teorier genom att dessa olika skapar en bred och nyanserad bild, samt att de samtidigt 

kompletterar varandra. Jämförelsen görs mellan R Lacouisier, B Tuckman, W Schutz och W R Bion. 

Dessa fyra teorier har på ganska liknade sätt förklarat den första fasen som osäker och otrygg för 

individerna. Fokus hos individerna ligger på att få känna tillhörighet. De söker sig till varandra och få 

konflikter uppstår. Det är sedan i fas två som de olika teorierna har olika förklaringar. Men dessa 

olikheter grundar på vilket fokus forskaren tagit i sin undersökning menar Nilsson (1993). I 

Lacouisieres teori tar faserna en mer överlappande struktur, Tuckmans teori tolkar Nilsson som 

allmän, Schutz bygger på individernas behov och Bion på det mer omedvetna händelserna. Nilssons 

slutsats i jämförelsen är att grupprocesser inte är något som bara sker, utan påverkas av många 

faktorer. Dessa faktorer är påverkningsbara många gånger, som individ och ledare. 

Stensaasen och Sletter (1997) menar att grupper som bildas naturligt, alltså inte påtvingade grupper, 

går igenom fyra stadier som är normala, formandefas, stormfas, normeringsfas och utförandefas. 

Gruppen börjar med att skapa relationer i ”formandefas”. När gruppen tar sig vidare så skapas en 

stormfas, det innebär att olika uppfattningar och personlighetsskillnader uppträder och skapar 

många konflikter. Individerna söker position och roller i gruppen. Normeringsfas tar sedan över och 

ordning och klarhet råder. Normer och roller identifieras och individerna skapar sig en starkare 

förväntan på medlemmarna. I fjärde fasen så går gruppen in i utförandefas. Nu kan gruppen ta itu 

med uppgiften som fört dem samman. Stensaasen och Sletter (1997) menar att utvecklingsfaserna 

innehåller två svårigheter för medlemmarna. Men dessa är avgörande för att gruppen ska kunna gå 

vidare. Den första svårigheten är att skapa funktionella förhållanden mellan varandra i gruppen. Den 

andra är att förbereda individerna på gruppens uppgift, känslomässigt och i objekt (Stensaasen & 

Sletter, 1997). 
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Ledarskap	
Förr trodde man att vissa människor föddes till ledare och att andra inte kunde bli ledare om inte de 

fanns i deras gener. Idag vet man bättre menar Maltén (1992) och förklarar att fokus har flyttats från 

vad som gör en ledare till vad en ledare gör. I en socialpsykologisk process menar Maltén (1992) att 

ledarens roll är att leda, samordna och styra gruppen mot målet. Han menar att utbytet mellan 

ledaren och medlemmarna i grupp oftast är ömsesidiga. Men ledaren har utan tvivel en nyckelroll i 

socialpsykologiska processer.  Det finns olika typer av ledare och Maltén förklarar hur valet av 

ledarstil påverkar gruppen. Hans slutsats är att  

 
En framgångsrik ledare måste alltså vara inriktad på såväl uppgiften, målen och produktionsresultaten 

som medarbetargruppens möjligheter att känna medansvar, engagemang, trygghet och arbetsglädje. 

(Maltén, 1992, s. 194) 

 

Han fortsätter och menar att skolan inte kan nå sina mål om inte eleverna känner sig delaktiga. 

Norell Beach (2001) förklarar vikten i att tydliga regler och förhållningsätt finns mellan barn i grupp 

och hur pedagogerna är ansvarig för att de följs. Man kan aldrig som pedagog låtsas som att man inte 

hör hånskratt eller kränkningar. Vuxna måste ibland aktivt hjälpa barnen att bygga relationer. Öhman 

(1997) förklarar att barn behöver stöd när det kommer till att hitta sätt att agera prosocialt, 

medkänsla. Vi behöver visa barn rimligt ansvarstagande, menar Norell Beach (2001), hur man är med 

kamrater i grupp, beter sig i sin omgivning. Hon fortsätter och förklarar att en grupp kan vara både 

närande och tärande. Men en grupp kan lättare hållas ihop under en vuxenledares ansvar. Vi måste 

tänka på att inte skapa ett främlingskapande, som Norell Beach (2001) beskriver som en vi‐ och‐ 

dem‐ känsla. Vi måste lära att identifiera oss med dem vi lär oss något om. Maltén (1992) väljer att 

visa den här bilden, som visar på de många roller en ledare bör ha. 

  Ledaruppgifter är: 

 Att våga ta ”risker” för att ge grupper/individer möjligheter till utveckling 

 … ställa relevanta krav 

 … främja ett öppet klimat 

 … känna engagemang för sin uppgift 

 … inte gå i försvar 

 … inte värdera rätt‐fel 

 … ha god självinsikt ‐ vem är jag? 

 … uttrycka en viljeinriktning – ”relation till mål” 

 … lyssna med inre örat 

 … ha tilltro till andras kompetens 

 … delegera och fördela ansvar 

 … sammanfatta, strukturera och lämna tillbaka till gruppen 

 … formulera och konkretisera vägar att nå övergripande mål så att det blir begripligt 

Grupp	 	

Vad	är	en	grupp	
En grupp definieras i vardagsspråk som en samling människor som befinner sig på samma plats eller 

utgör ett massbeteende, exempel åskådare på VM. Definitionen på grupp som jag kommer att 

använda mig av är en grupp med ett socialt utbyte som förklaras av Stensaasen och Sletter. 
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En grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och är ömsesidigt beroende 

av varandra i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov tillfredsställda och nå 

sina mål. (Stensaasen & Sletter, 1997, s. 26) 

 

Det ger ytterligare kriterier för vad en grupp innebär. 1) det ska vara två eller flera personer. 

2) Individerna i gruppen måste vara inblandade i ett socialt samspel för att kunna ömsesidigt påverka 

varandra. 3) Ömsesidigt beroende kräver att alla deltagare ger och tar. Att vi känner att våra 

ageranden påverkar gruppen och då ge, samtidigt som att vi tar emot när en annan individ påverkar.  

När samspelet är balanserat känner vi en lust att fortsätta delta (Stensaasen & Sletter, 1997). 

Sammansättning	av	grupp	
Grupper får helst inte vara över 20 individer menar Nilsson (1993). När en grupp blir för stor blir det 

för svårt för individerna i gruppen att överblicka allt som sker. Det blir också för svårt för att 

gemensamt samspel ska kunna pågå. I ett sådant skede bildas undergrupper eller subgrupper. 

Nilsson menar att detta är vanligt men att det inte händer alla grupper. Det handlar inte alltid om 

antalet. Det som sker i större grupper är att individerna tappar behovet av gruppen. Den känns 

mindre och mindre betydande för individen. Wahlstöm (2001) anser att gruppens storlek har 

betydelse för hur trygg gruppen blir i sitt sampel. Stensaasen och Sletter (1997) menar att beroende 

på vad gruppens syfte är, så blir sammansättningen oftast bäst som heterogen. Så långt som det är 

möjligt är skillnader bättre än likheter. De menar att olikheter i en grupp bidrar till störts utveckling 

mellan individerna, det skapar också förutsättningar för större förståelse till andra individer.  

Mål	
Nilsson (1993) förklarar att ett individuellt mål är många gånger skälet till att vissa individer är med i 

gruppen och satsar mycket för att vara kvar. Han ger ett exempel på ett individuellt mål som att få 

höra hemma någonstans. Gruppens mål handlar många gånger om gemensamt framtids tillstånd. 

Gruppens mål kan vara att lösa ett problem, eller producera något.  Nilsson fortsätter och förklarar 

att individens mål och gruppens mål kan sammanfalla med varandra. Trots att vissa mål inte är 

individens egna så kan individen ändå känna sig tillfredsställd utav dem. Han menar att tillfredsställa 

andra också kan kännas som en personlig tillfredställelse. 
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Metod	
För att kunna få svar på mina frågor så har jag använt kvalitativ metodstrategi. Eftersom mitt syfte är 

att skapa en större förståelse för hur pedagoger arbetat för att främja utveckling hos barn anser jag 

att kvalitativ datainsamling bäst lämpad. Denscombe (2009) förklarar att genom att öka antalet 

deltagare kommer forskningen att täcka ett bredare spektrum. Gruppdiskussioner gör det möjligt för 

deltagarna att lyssna till alternativa synpunkter och ifrågasätta andra som de inte delar. För att 

ytterligare få gruppen att fokusera på samma område så kan fokusgrupp vara en metod som passar 

studien bäst. Denscombe (2009)menar att interaktionen i grupp, som skapas i fokusgrupper, kan 

skapa en effektivare metod för forskare att förstå bakomliggande faktorer till olika åsikter som varje 

deltagare har. Om en fokusgrupp blir det bästa den kan bli så kan det leda till att data inte bara 

förklarar vad deltagarna tänker utan också varför. För att stärka informationen som kommer in 

kommer jag också att observera pedagogerna i deras verksamheter.  

Etiska	överväganden	
I mina intervjuer har mina informanter tagit del av de etiska forskningsfrågorna som förklarar att 

mina informanter har rättigheter. Jag informerade mina informanter genom ett intervjubrev (se 

bilaga A). Innan intervjustart så gick jag igenom deras rättigheter muntligt. Jag nämnde då, i enlighet 

med Johansson och Svedner (2010), att medverkan är frivillig, att informationen som kommer fram 

hanteras så att den inte kan kopplas tillbaka till dem själva, det betyder att jag bytt ut namnen på 

avdelningarna och informanterna i studien. Jag förklarar att informanterna har rätt att avbryta 

intervjun när det vill och att informationen endast kommer användas i min studie (Johansson & 

Svedner, 2010). Till observationerna så valde jag att arbeta förbyggande. Mina observationer 

handlade om pedagogerna i arbete, för att försäkra mitt arbete och barns rättigheter så informerade 

jag barnens vårdnadshavare med ett informationsbrev (se bilaga C). Där förklarar jag att fokus ligger 

på pedagogerna och att barnen inte ska avslöjas eller studeras. Eftersom barnen ingår i 

verksamheten så informerade jag vårdnadshavarna om de etiska forskningsfrågorna som Johansson 

och Svedner (2010) förklarat så att de vet om att barnet har rättigheter.  

Urval	
Till min studie så valde jag att först ta reda på vilka informanter som jag kunde tillgå. Utifrån dessa 

informanter har jag sedan skapat mitt syfte och forskningsfrågor. Mina informanter blir därför 

lämpliga att intervjua eftersom de kan ha en större förståelse till mitt syfte. Informanterna som jag 

valt ut har gemensamt att de arbetar på samma skola. Det är lika många i personalen på varje 

avdelning och de har ett gemensamt mål med fritidshemmets funktion på skolan. Denscombe (2009) 

förklarar kriterierna för fokusgrupp på följande sätt, 1) sammankomsten har ett gemensamt fokus 

där gruppdiskussionen baseras på en sak eller erfarenhet som gruppdeltagarna har liknande 

kännedom om, 2) särskild vikt läggs vid interaktionen inom gruppen som ett sätt att få fram 

information, 3) moderatorns/forskarens roll är att underlätta gruppinteraktionen.  Eftersom 

informanterna är kollegor och redan indelade i olika grupper med varsitt fokus blir fokusgrupperna 

naturliga utifrån deras sammansättning på de olika avdelningarna. Min strategi att först välja ut mina 

informanter är något som Denscombe (2010) menar att flera forskare väljer att göra som 

rekryteringsstrategi. Han menar att man då redan kommit förbi stadiet att bilda en fokusgrupp 

Genom att välja informanter från samma skola skapar jag en helhetsbild på barns utveckling, på just 

deras skola.  
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Fokusgrupp	
För att en intervju ska bli en fokuserad intervju krävs att personerna som ska bli intervjuade har en 

gemensam upplevelse. Hylander (1998) ger exempel på att de lyssnat på ett gemensamt program 

eller sett samma film. Denscombe (2009) beskriver något liknande, men lägger in gemensamma 

erfarenheter, mina informanter arbetar på samma avdelning, vilket jag tolkar som en gemensam 

erfarenhet. Det som gör att fokusgruppintervjuer är framgångsrika är att deltagarna kan hjälpas åt 

att forma förklaringar och stärka varandra i antaganden eller åsikter. De kan inspirera varandra och 

hjälpa varandra att komma på saker som det inte annars kommer fram till (Hylander, 1998). 

Gruppdiskussioner kan leda i två olika riktningar menar Denscombe (2009), den ena riktningen 

beskriver han som enad och att deltagarna kan komma överens om ett enat resultat, eller gemensam 

åsikt. Detta menar Denscombe att vissa forskare eftersträvar, då detta resulterar i att data visar på 

kollektiva uppfattningar i vissa ämnen (Denscombe, 2009). Motsatsen till det enade resultatet visar 

viktiga skillnader istället mellan gruppmedlemmarna inom åsikter och uppfattningar. 

I fokusgrupper så har forskarens roll en annan betydelse. I en personlig intervju där intervjuaren är 

den som leder samtalet så tar intervjuaren en mer hjälpande roll i en fokusgrupp. Denscombe (2009) 

staplar upp fem punkter som han anser att moderatorn, som han kallar det, alltså forskaren ska 

ansvara över under en intervju i fokusgruppen. 1) skapa en trivsam atmosfär för diskussion,  

2) introducera stimulus, 3) hålla diskussionen på rätt spår, fokusera på ämnet, 4) uppmuntra alla 

deltagare att medverka och, 5) se till att det inte förekommer några smädelser eller hot. Punkt 

nummer två avser om gruppen inte känner varandra, då ska deras gemensamhet noteras för alla 

deltagare. I mitt fall vet mina informanter att de tillhör sin grupp. 

Kontakt	med	fokusgrupp	
Mina informanter känner till mig sedan innan, därför togs första kontakten muntligt, där jag frågade 

om tillgängligheten att få intervjua. Efter det så utformade jag ett brev där information om min 

studie och mitt syfte lyfts fram för att mina informanter skulle förstå deras deltagande, i brevet ingick 

också en förklaring att intervjuerna skulle ske i grupp och kallas för fokusgrupp. Där efter har kontakt 

skett med en i varje arbetslag, dels för att kunna kommunicera så enkelt som möjligt och dels för att 

mejlkontakten varit svår att lita på. 

Genomförande	av	fokusgruppintervju	
När vi träffats så har detta skett i lokaler som fokusgrupperna själva valt. Detta för att det varit 

enklast för dem att bestämma plats och att jag anpassat mig efter dem. I början av intervjun så har 

jag förklarat att fokusgrupp är mer av en diskussion och att min roll är att leda diskussionen. De har 

fått en snabb muntlig förklaring hur mina områden i social utveckling kommit fram. Under intervjun 

har jag som moderator, gett förklaringar på områden som känts osäkra, deltagit med överblickande 

reflektioner och återkopplat till frågan eller en tidigare diskussion. Jag har försökt att sammanfatta 

informanternas gemensamma diskussion till någon slutsats om detta varit möjligt. Jag har avslutat 

varje intervju med information om kommande observation och min roll där. Försökt att förmedla att 

informanterna inte ska känna sig pressade och att mitt fokus är mer återkoppling till intervjun som 

just varit. 
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Deltagande	observation	
Observationen är en metod för att styrka det som mina informanter påstår. Att se med egna ögon att 

det som sägs också genomförs. Jag använder mig av deltagande observation som Denscombe (2009) 

beskriver som en av två varianter av observation. Jag har valt deltagande observation då den handlar 

om att vara mitt i händelsen. Den andra observationen kallar han för systematisk observation och 

kopplas oftast ihop med kvantitativ datainsamling, medan deltagande observation är den som 

kopplas ihop med kvalitativ datainsamling (Denscombe, 2009). Det finns flera sätt att vara 

deltagande observatör. Man kan vara observatör och vara totalt deltagande, något som innebär att 

forskarens roll hålls dold för övriga. Eftersom observatörens identitet ska vara dold finns svåra etiska 

problem rörande samtycket. Man kan vara deltagande i den normala miljön, forskarens roll är känd 

för vissa ansvariga, men dold för de flesta i miljön. Man kan vara deltagande som observatör, 

forskarens roll som forskare är öppet erkänd. Eftersom mina informanter och jag känner till varandra, 

samt barnens kännedom om mig är det enda möjliga observationsvarianten den sist nämnda. Som 

deltagande observatör så har jag redan min informants samtycke till observationen. Formen av 

denna typ av deltagande observation är mer en typ av skuggande av personen eller gruppen 

(Denscombe, 2009). Jag har alltså observerat mina informanter, så jag observerar en grupp. I en 

deltagande observation till skillnad från systematisk observation så förs inget observationsschema 

utan endast fältanteckningar. Det är viktigt att dessa fältanteckningar förs kontinuerligt under 

observationens gång eftersom det mänskliga minnet är bräckligt. Det är lätt att glömma bort saker, 

speciellt de mindre händelserna eller tankarna menar Denscombe (2009). 

Genomförande	av	observation	
Vid observationstillfället har verksamheterna startat upp på olika sätt. Detta har jag varit mycket 

flexibel med. Fokus har varit på interaktionen och inte på aktiviteterna i sig. Beroende på vilken 

verksamhet jag observerat har jag tagit olika positioner i lokalerna eller miljön som de vistas i, på 

grund utav att inte vara i vägen eller för att kunna höra. Jag har deltagit i verksamheten och skuggat 

mina informanter vilket menas med att jag följt med dem och lyssnat på samtal mellan dem och 

barnen, kollat på hur bemötande förhållningsätt varit mellan pedagogerna och mellan pedagog och 

barn. Jag har försökt att se beskrivningar som de gett i intervjun för att skapa en bild om vad de 

menar eller känna hur atmosfären känns i verksamheten.  

Bearbetning	av	insamlad	data	

Fokusgrupp	
Transkriberingen ifrån diskussionerna som fördes under fokusgrupperna har inte skett ordagrant. 

Detta för att det fanns en tidsram som begränsade mig att vara så ordagrann. Efter transkriberingen 

har jag läst och försökt koppla ihop till mina forskningsfrågor, sen fört in i texten där jag anser att den 

svarar på frågor. Jag har försökt att inte tolka texten utifrån mitt arbete utan snarare vad 

pedagogerna kunna bidra till i mitt arbete. 

Observationerna	
Under observationerna har jag först använt mig av hjälpanteckningar för att sedan komma ihåg små 

detaljer som kan vara avgörande eller meningsfulla. Sen har jag försökt skriva ner observationerna 

för att komma ihåg så mycket jag bara kunnat. Men jag är väl medveten om att mitt minne inte 

kommer kunna avspegla en fulländad bild. Därför är observationerna bara en förstärkning till 

fokusgrupperna.  
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Resultat	och	analys	
I detta kapitel har jag valt att presentera de olika avdelningarnas svar under forskningsfrågorna och 

avslutar varje fråga med en analys. 

En	presentation	av	de	olika	avdelningarna	

Prästkragen	
Prästkragen har 4 anställda, förskolelärare Alma, fritidspedagog Anna‐Karin, resurs Annika för en elev 

och fritidsledare Arvid. På Prästkragen går det ca 20 stycken barn och är i åldern 6 år. Deras lokaler 

ligger i kanten av skolan och delar inte utomhus miljö med några andra, men avdelningen kan ibland 

gå runt skolan för att barnen ska få träffa andra. På just denna avdelning skedde en intervju utifrån 

samma frågor som fokusgrupperna haft. Pedagogen på Prästkragen uttrycker många gånger en 

frustration över tidsbristen som finns. Hon menar att de bara hinner påbörja men aldrig slutföra, 

alltså bara skapa en plattform. Samtidigt så ser hon fördelen med att deras grupp är hälften så stor 

som de flesta andra avdelningarna och ser det positiva i att kanske hinna se fler barn än de övriga 

avdelningarna.  

Vitsippan	
Vitsippan är två åk 1:or med 47 barn.  Likadant som Blåsippan så är Vitsippan två klasser som slås 

ihop på eftermiddagen till en. De anställda består av tre personer och har jobbat snart 1 år 

tillsammans. Fritidspedagog Viktoria, fritidspedagog Vera och fritidspedagog Viktor är på 

förmiddagen resurs i dessa klasser. Lokalerna är likadan som Blåsippans men i en annan flygel av 

skolan. Pedagogerna förklarar tidigt hur nytt allt är för barnen och för pedagogerna. De nämner ett 

flertal gånger att deras arbetslag och gruppen är nya. Detta präglar också många av deras svar. De 

har en förståelse om sin situation samtidigt som det oftast är orsaken till deras antaganden. 

Blåsippan	
Blåsippan har tre anställda, det är Bodil, Bengt och Beatrice. De har jobbat ihop som arbetslag i två år 

och har två åk 2:or. Deras barngrupp är 42 barn och är två klasser i skolan och en grupp på 

fritidshemmet. Deras lokaler är en stor hall som ansluter till 7 stycken klassrum och två klassrum som 

barnen går i skolan i på förmiddagen och ett kapprum. Pedagogerna har haft sin grupp i två år. 

Diskussionen förs ofta jämförande med hur det varit. Pedagogerna förklarar många gånger att nu är 

det si men förr var det så. Jämförandet grundas många gånger på hur barnen mognat. 

 

Blombuketten		
Blombuketten är avdelningen med blandade åldrar från åk 4 till åk 6. Personalen består av 4 

pedagoger, Christer, Cecilia, Carl och Charlie, som annars på dagtid är resurser i olika klasser. Deras 

lokaler är cafeterian i högstadiet och en hall i anslutning, ett mindre pysselrum och när inga lektioner 

hålls, bild‐ och musiksal. Pedagogerna återkommer många gånger till en känsla som de vill förmedla, 

att de försöker utnyttja gruppen i kamratuppfostran. De återkopplar många gånger till gruppens sätt 

att ta hand om varandra. Känslan i diskussionen är att pedagogerna är väl medvetna och förstår hur 

deras arbete påverkar gruppen.  
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Personlig	utveckling	

Prästkragen	
Pedagogen förklarar att deras barn är nya på skolan och nya för varandra och det är mycket som 

händer. Men deras prioritering i början av skolåret är att barnen ska lära sig sin omgivning, alltså 

gruppens medlemmar, pedagogerna och lokalerna.  Detta gör de genom att dela in barnen i mindre 

grupper för att alla barn ska kunna träffa varandra. Dessa är inte fasta, utan utifrån behov hos barnen 

förändras grupperna.  Grupperna är också till för att skapa en trygghet förklarar pedagogen.  

Eftersom att allt är nytt så kan det vara skönt att börja smått och sen efter påsk brukar de börja med 

hel klass, eftersom att det ser ut så i ettan beskriver pedagogen. Vidare för klarar hon att genom ett 

tajt samarbete i personalgruppen kan fokus läggas på barn som kanske i vissa stunder kräver med 

engagemang. Men det görs kontinuerligt.  

Vitsippan	
Pedagogerna uttrycker det positiva med att gruppen är så pass stor, det skapar förutsättningar för att 

alla barn kan finna någon. Men de förklarar också att eftersom att de är så många blir barnen 

osynliga för varandra, därför använder de sig av gruppindelningar för att öka kontaktytan. En annan 

användning av gruppindelning är att barnen ska träna att kunna jobba med flera olika. Samtidigt 

förklarar Vera att det optimala målet är att barnen ska kunna finna varandra själv och det är 

pedagogerna tillsammans överens om att barnen redan börjat göra. Målet som pedagogerna strävar 

åt med barnens ansvar är att bli trygg och öka självkänslan. Pedagogerna förklarar att de observerat 

att i ena klassen finns det många barn som de kallar för ”Alfa‐barn”. Pedagogerna tycker sig se 

orsaken till att det är fler konflikter i ena klassen på grund av att de går fler alfa‐barn där. Vera 

förklarar att i dagsläget ligger fokus på att få alla barn att fungera ihop som grupp. Hon nämner då att 

barnen ska utveckla förmågan att se andra men samtidigt så handlar det om individerna var för sig 

också säger hon. Pedagogerna är eniga om att deras arbete med de små grupperna påverkat barnen 

att hitta nya kontakter och skapat en tryggare miljö för barnen. De anser också att deras grupp som 

ny i skolan varit i stort behov av att börja lära känna varandra. I deras grupp så har pedagogerna 

delat upp barnen mellan varandra för att vissa individer haft större behov. Barngruppens storlek gör 

att det blir svårt att se alla menar pedagogerna och förklarar att barnen som är ”ordningsamma” 

oftast får beröm i grupp för att de också ska få synas och få positiv uppmärksamhet.  

Blåsippan	
Pedagogerna på Blåsippan menar att deras barn sällan delas in i mindre grupper. Deras verksamhet 

är frivillig och det försöker hellre peppa barn att ta kontakt med varandra. När någon indelning sker, 

menar pedagogerna, försöker vi dela på konstellationer som kan vara trygga för barnen för att 

utmana de mer. Det är andra året pedagogerna har just denna barngrupp och de anser att det sker 

utveckling. Beatrice förklarar hur hon upplevt att från åk ett lekte barnen mycket bara inom sin klass 

och nu i åk två leker de över klasserna. Pedagogerna förklarar också andra omständigheter, barnen 

blev indelad i fotbollslag på fritiden och spelade då emot varandra, nu i tvåan har de gått ihop i ett 

flicklag och ett pojklag. Pedagogerna kartlägger också andra intressen i ena klassen som de menar 

kan vara avgörande för hur grupperingar kan bildas. De nämner ett grupptryck som de tycks ana när 

det kommer till aktiviteter som barnen tar sig för. Bengt förklarar ”Några barn som leder och 

bestämmer, de andra hänger på.” Beatrice förklarar att hon aldrig varit med om att haft så många 
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barn som ritar. Pedagogerna förklarar hur barngruppen ritar och förklarar, nästan leker ihop när det 

ritar på papper vad som händer. Barngruppens storlek, förklarar de, som både en möjlighet och som 

en nackdel. När det kommer till att kunna se alla barn har pedagogerna låtit barnen ta initiativ istället 

för att dela upp barnen mellan sig. Bent förklarar att barnen och pedagogerna går bättre ihop med 

vissa av varandra, det är något som alla pedagoger också tror att barnen känner.    

Pedagogerna nämner många gånger att barnen genomgått en förändring och att deras upplägg från 

åk 1 ser annorlunda ut nu just för att barnen utvecklas. Utvecklingen som det nämner handlar 

mycket om att barngruppen vuxit i sitt kontaktnät och sin trygghet i den stora gruppen.  

 

Min första observation på Blåsippan handlar om pedagogens förhållningsätt. De pratade om 

uppmuntran att göra rätt.  

 

Blombuketten	
Pedagogerna trycker många gånger på att fritidshemmet är frivilligt, deras aktiviteter och 

sysselsättningar anpassades mycket utifrån vad som kunde genomföras. De förklarar att barnen på 

Blombuketten är så pass stora att pedagogerna överlåter ansvaret till barnen att träffa varandra. I de 

stora aktiviteterna som återkommer varje år förklarar Charlie att barnen får välja att delta, ” de får ju 

välja var de vill vara delaktiga.” Pedagogerna fortsätter och förklarar vilken utveckling som sker i det 

störreaktiviteterna hos varje individ. Det krävs enormt mycket att ställa sig på en scen och sjunga 

solo, menar de. Det sker en stor grupprocess just i de större aktiviteterna menar pedagogerna. 

Eftersom att de har en så stor barngrupp anser de att känslan på Blombuketten är viktig. Charlotte 

beskriver hur hon vill att barnen ska kunna känna, ”man ska kunna få misslyckas och känna att man 

ska våga göra saker fast man är dålig för då är man stark i sig själv.” Hon kallar det för en familjär 

känsla. 

 

Min första observation hos Blombuketten handlar om känslan som pedagogerna pratar om som de 

skapar genom att uppmärksamma barnen. 

Observation 1 

Jag följer med ut på fritidsrasten. En pedagog är närvarande då de andra planerar med 

lärarna. Barnen är ute i full fart med olika lekar och aktiviteter. Skolgården är ganska stor 

och det är bara några andra barn ute. Barnen på Prästkragen är utspridda på olika ställen. 

Jag följer med pedagogen runt för att lokalisera alla barn på skolgården. Vi kommer till en 

grupp killar som är i full fart med att bygga kojor. Pedagogen påminner killarna om något 

som de pratat om innan. Killarna förklarar hur det ska använda sig utav ”skräpet” i sin koja. 

Jag upplever ändå att killarna respekterar pedagogens påminnelse.  
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Många resonemang som delades mellan pedagogerna var hur det sällan var givet som det ena eller 

andra. Det förklarar många gånger hur ”det är både och ”. De menar då att deras verksamhet är 

väldigt flexibel för att kunna stödja alla och se allas behov, samtidigt att göra det möjligt för att 

utvecklas på egen hand. De hänger gärna på barns initiativ om det är genomförbart.  

 

Min andra observation på Blombuketten handlar om den familjära känslan som pedagogerna 

beskriver. 

 

Analys	personlig	utveckling	
Blombuketten pratar om den familjära känslan de försöker uppnå. En förväntan som ställs på barnen 

för att åstadkomma det önskvärda klimatet. Detta låter mycket som Sandberg (2008) förklarar 

platsidentitet. En speciell plats kan locka fram känslor hos individer, utifrån dessa känslor utagerar 

individen de känslor som kommer upp.  

Wahlstöm (2001) förklarar för att nära relationer ska kunna skapas med andra krävs att individen kan 

acceptera sig själv och kunna ta kritik. Hon menar att individen behöver god självkänsla. Flera 

författare skriver om att vi har ett behov av att få tillhöra, känna att andra räknar med oss. Det utgör 

en drivkraft att beblanda sig med människor (Nilsson, 1993) (Sylvander, o.a., 1996) (Stensaasen & 

Sletter, 1997). Pedagogerna på de olika avdelningarna förklarar hur barnen ska kunna känna sig 

trygga. Prästkragen som lägger mer vikt i att barnen är nya på skolan och det är viktigt att skapa en vi 

känsla. Detta uttrycker även Vitsippan, hur gemenskapen är viktig att skapa eftersom att 

barngruppen är nya på skolan. De äldre avdelningarna pratar om en känsla, den skänker också en 

trygghet menar de. 

Observation 1 

Det är tomt på avdelningen och pedagogerna förbereder för de första barnens ankomst. 

En pedagog sitter och arbetar med förberedelser för musikalen och en börjar öppna upp 

i cafeterian. I lokalerna vistas äldre barn som inte tillhör Blombuketten men som väntar 

på en lektion. 

De första barnen kommer in på avdelningen med sina saker och hänger av sig i hallen. 

Pedagogerna är snabba på att uppmärksamma alla barn som kommer in med ett” Hej” 

eller ”Hejsan är du här idag!?”. Alla barnen blir bemötta och barn som kommer in från 

annat håll letar rätt på en pedagog för att heja på.  

Observation 2 

Fler barn har kommit till avdelningen och en av pedagogerna har ställt i ordning mellanmål och en 

annan förberett för Just Dance (ett tv spel, där man dansar). Det är många barn i lokalen och alla 

barn samsas om platsen. Vissa äter mellanmål vilket de tar själva och andra dansar framför tv. Några 

av barnen kollar på de andra som spelar och pedagogerna har sökt kontakt med olika barn. 

Diskussionerna mellan pedagoger och barn handlar om barnet. Vad som händer i eftermiddag till 

vilket spel som är roligast att spela. Alla pedagoger ser engagerade ut i just de barn som de pratar 

med. Jag börjar förstå den familjära känslan som pedagogerna beskriver. Stämningen är trygg och 

alla verkar känna sig välkomna att få vara sig själva. En trygghetskänsla.   
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Wahlstöm (2001) yttrar hur svårt det är att arbeta med sin personliga utveckling utan något samspel 

med andra. Hon fortsätter och förklarar att det är i samspelet med andra som jaget kan testa för 

andra och för sig själv. Vårt behov av att få tillhöra och bli accepterad, anser Stensaasen och Sletter 

(1997), är så stort att vi ofta rättar in oss i normer. Maltén (1992) förklarar att normer och regler är 

positiva i grupper, detta skapar trygghet för individerna om vad som förväntas utav dem. Han 

fortsätter och förklarar att det måste finnas någon typ av underkastelse hos varje individ för att 

trygghet ska kunna existera. Pedagogerna är eniga om hur samspelet mellan barnen är viktig och att 

vissa konstellationer kan vara mer tärande. De ser vikten i att barnen har varandra samtidigt som de 

är uppmärksamma på negativa trender. Vitsippan pratar om sina ”alfa‐barn” och menar att de är ett 

skäl till många bråk, att det är så många starka individer, de är få som underkastar sig andras viljor.     

Nilsson (1993) förklarar att det finns personliga mål för att delta i en grupp, som kan handla om att få 

tillhöra, och gruppens mål, som kan handla om att tillverka något. Dessa mål som Nilsson beskiver 

menar han måste jobba åt samma håll för att inte tära på relationerna som individen har med 

gruppen. Nilsson anser att det är i små grupper som individerna får möjlighet att testa och 

experimentera roller mot det anda medlemmarna, han menar att individerna tränar att lägga band 

på sina egna behov. De yngre avdelningarna jobbar med gruppindelning och förklarar att det är för 

att skapa ett större kontaktnät mellan barnen. De äldre åldrarna talar om ansvar över sig själv. Att 

kunna sysselsätta sig själv och andra. Fokus hos de olika avdelningarna är olika men de menar att det 

är anpassat efter gruppernas behov. 

Utveckling	av	ansvarstagande	

Prästkragen	
När det kommer till ansvar så återkommer pedagogen till det egna ansvaret hos varje individ. De 

arbetar mycket för att stärka barnen ansvar men uttrycker ” Jag tycker vi börjar jobba med det men 

hinner inte. Vi lägger en grund bara”. Pedagogen fortsätter och uttrycker en frustration över att de 

bara har gruppen ett år. Hon menar att de inte hinner med så mycket som de skulle vilja. Arbetet 

som görs är ändå förberedande för att skapa en trygghet i gruppen. Hon menar att hon och hennes 

kollegor uppmärksammar barn som varit borta i hopp om att skapa en känsla att man blivit saknad. 

Samtidigt som att de övriga barnen ser hur de vuxna handlar och hoppas på att det ”smittar av sig” 

Barnen tränar mycket ansvar i att få påverka sin dag menar pedagogen, hon beskriver en 

aktivitetstavla där barnen sätter sina namn på en aktivitet. Hon menar att de kanske inte får vara 

med och bestämma i det stora, men hon tror att barnen är rätt nöjda med att bestämma över det 

som de anser som viktigast, tror hon. 

Vitsippan	
Arbetet med ansvarstagandet är olika upplagt mellan klasserna förklarar pedagogerna men det är för 

att klasserna ser olika ut. Men i fritidsgruppen så finns det vissa barn som gärna tar mer ansvar 

menar pedagogerna, kompetensen som de barnen har kan man använda, men inte utnyttja är de 

snabba att anmärka.  De förklarar att ansvar och empati går lite hand i hand. Barnen ska kunna ta 

ansvar för sig själva men förstå att man har ett ansvar mot en annan. Vera säger ” empatin är väldigt 

låg hos de här barnen”. Viktor förklarar att man inte kan lägga någon skuld på barnen för just detta, 

samhället ser ut så förklarar pedagogerna. ”Men man ska försöka väcka det här ansvaret. Öka 

motivation till att göra rätt.” säger Viktor.  Vera beskriver att legobygget varit problematiskt. Men det 

är något de experimenterar med. Hon förklarar att legot är en aktivitet som är fri men att barnen 
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tränar ansvar för att få aktiviteten att fungera. ”Det handlar ju om att lära sig dela och respekt att 

dela med sig. I går funkade ju den legohörnan.” avslutar Vera.  

 

Min första observation på Vitsippan handlar om tillit och ansvar som pedagogerna ger till barnen. 

 
 

Pedagogerna tror att deras arbetsinsats påverkat gruppen till det positiva. Men de anser att mycket 

mer jobb finns. I just ansvar så handlar deras tolkning mycket om medkänsla för varandra och det 

arbetar de med. De tror att ansvaret ökar genom att uppmuntra barnen mer än att trycka ner dem 

och förstår problematiken i att visa barn kräver mer uppmärksamhet. De förklarar också hur olika 

klasserna är och menar att den skillnaden kanske påverkar hur mycket just fördelningen av 

pedagogernas fokus är. Till sist nämner de att genom att de har samma utgångspunkt tror de sig 

påverka barnen att veta vad som gäller.  

Blåsippan	
Pedagogerna är alla tre överens om att barnen tränar ansvar i verksamheten hela tiden. De beskriver 

ansvar som att barnen ska bli självständiga och kunna ta med sig det som man behöver. De nämner 

ett förväntansdokument som pedagogerna håller på att jobba ihop som de ska skicka till föräldrarna. 

I det ska det stå vad föräldrar kan förvänta sig av pedagogerna, vad pedagogerna ska kunna förvänta 

sig av föräldrarna och utav barnen. Pedagogerna förklarar att där står hur man till exempel ska bete 

sig mot varandra, vara en bra kompis. Barnen förväntas också plocka undan efter sig och delta i att 

hjälpas åt.  Vidare förklarar pedagogerna att ansvaret har förändrats mer och mer. De menar att i 

ettan kanske ansvar handlande mer om individens saker medan i tvåan så handlar det mer om 

praktiska saker, ”som att få med sig allt när man ska gå hem själv” säger Beatrice. Bodil förklarar att 

pedagogerna ofta pratar med sina barn om hur man gör när man är ensam, att man också själv 

ansvarar för att hitta någon att vara med. Pedagogerna förklarar att de anser att det är naturligt att 

ju äldre barnen blir desto mer ansvar får de. Pedagogerna nämner också en mognad som måste 

infinnas för att barnen ska kunna utveckla ett ansvar. De förklarar att det är en spridning i gruppen 

på hur ansvarsfulla de är. ”Vissa sprider saker omkring sig och andra har örnkoll på allt.” säger 

Beatrice. Genom att barnen får vara med och påverka verksamheten så tror pedagogerna att de ökar 

ansvarskänslan hos barnen.   

   

Min andra observation på Blåsippan handlar om konflikthantering. Pedagogerna nämner hur det 

stöder barnen.  

Observation 1 

Det är rast. Pedagogerna står ute på skolgården och övervakar barnen i olika lekar. Ett barn 

kommer springande och ropar på en pedagog. Hon reagerar och tar kontakt med barnet. Nu 

går jag hem säger flickan till pedagogen. Hon följer med oss hem säger en annan flicka. 

Pedagogen frågar upp och kollar så att föräldrarna också är medveten om att de ska följas 

åt. Båda flickorna nickar och påstår så. Pedagogen accepterar det svaret och önskar flickorna 

en fortsatt trevlig dag.  
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Pedagogerna försöker förklara att förändring sker och att pedagogerna måste hänga med. Med 

barnens ökade ålder ökas förväntningar på ansvar menar pedagogerna. Genom att lokalerna och 

personalen är stabil tror pedagogerna att detta varit gynnsamt i utvecklingen.  ”De vet vad som 

gäller” säger Beatrice. Tillsammans vill pedagogerna att barnen ska bli trygga och ansvarsfulla, de ska 

kunna ta hand om sig själva menar de.  

Blombuketten	
Pedagogerna lägger stor vikt vid att barnen på Blombuketten är äldre och förväntar sig då mer ansvar 

av dem. De beskriver att allt ska vara möjligt på deras avdelning och de litar på att barnen klarar av 

att hantera sin omgivning. Charlie säger: 

 

Vi vill att de ska ta ansvar över sin egen dag. Vi serverar inte på samma sätt som man kanske 

gör för det yngre. Vi presenterar inte för barnen vad de ska göra utan försöker istället peppa 

barnen till att själva göra. 

 

De förklarar att de sällan säger nej utan de påminner om att klockan är närmare stängning, hinner du 

bli klar och plocka undan är det bara att köra. De förklarar att när det väl är något som inte fungerar, 

så är de snabba att tala om det för barnen och förklarar att det är deras eget ansvar att lösa det. 

Cecilia förklarar att pedagogerna ska kunna känna sig så trygg med barngruppen och lita på barnen, 

så att cafeterian ska kunna stå öppen utan att något försvinner. Pedagogerna förklarar också hur de 

äldre eleverna tar hand om de mindre, ”Under lov då treor brukar få bli inskolade så tar våra elever 

hand om dem och visar hur saker fungerar här” förklarar Charlotte. Fördelen med att ha en 

kompisuppfostran säger pedagogerna, handlar om ett personligt ansvar. Som en avslutning för 

barnen på Blombuketten, alltså åk 6, har pedagogerna gett ansvaret till barnen i den gruppen att 

komma med idéer om avslutning. Dessa genomförs sedan för att behålla barnen på Blombuketten 

skolåret ut. ”Vinsten för oss är ju stor om vi har dem kvar”, säger Charlie och förklarar vidare att de 

fungerar som förebilder för de yngre och är kulturbärare. När jag lyfter fram att det är viktigt att 

barnen får känna sig viktig säger Charlie: 

 

Absolut, vi ställer ju krav på dem också. Det är definitivt ett ansvar. Vi ställer ju ett krav på dem 

att visa på hur vi gör och inte, att sätta gränser för de yngre att vara förebilder. 

 

 Under de möten som pedagogerna har förklarade de också vilken hjälp gruppen var till varandra. De 

menade att lokalerna gjorde så att pedagogerna kanske missade vissa saker som hände, men andra 

medlemmar i gruppen kunde då komma och informera. När det kommer till konflikthantering så 

överlåter pedagogerna ansvaret mycket på barnen. De anser att de ska kunna lösa mycket själv.  

Observation 2 

Vi står och pratar om olika händelser som är typiska för halkan som skolgården erbjuder när 

en flicka kommer med bestämda steg till pedagogen och förklarar att alla förbipasserande som 

är på väg in eller ut genom dörren stör deras lek. Men mest en pojke som inte lyssnar. 

Pedagogen lyssnar och försäkrar flickan att hon ska kolla på det.  Senare när pojken som 

nämnts är på väg ut igen så övervakar pedagogen. Pojken springer igenom hopprepet och stör 

leken. Pedagogen går in och markerar.  Hon backar upp flickan som kommit och bett om hjälp 

och försöker förmedla till pojken vad han gör tokigt.  
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Pedagogerna förklarar många gånger att deras arbete ofta är att stötta och hjälpa barnen, men att de 

förväntar sig samma från barnen. De tror att gruppen kan hjälpa varje individ. De förklarar sin teori 

med att de äldre barnen får agera som förebilder, för de vet vad som förväntas, de nämner då också 

att de tror att känslan av att kännas viktig och betydelsefull ökar ansvarstagandet. Arbetet de lägger 

ner på tryggheten i gruppen tror de är bra eftersom att barnen utvecklar en trygghet mellan varandra 

snabbt. Vilket i sin tur ökar ansvaret hos barnen, anser pedagogerna.  

Analys	ansvarstagande	
Betydelsen av ansvar skiljer sig mellan avdelningarna. Prästkragen pratar om ett gemensamt ansvar 

att ta hand om varandra, Vitsippan menar att de skiljer sig mellan klasserna på deras avdelning och 

att ansvar är starkt ihopkopplat med empati. Blåsippan pratar om en förändring som skett, förr var 

det mer individen och nu handlar det mer om framförhållning. Blombuketten pratar om ålder och att 

deras barn ska kunna ta ansvar över sig själv.  Alla avdelningar pratar om ett mer personligt ansvar 

och ett gemensamt ansvar fast på olika nivåer. Maltén (1992) menar att det måste finnas ett 

gemensamt ansvar för att öka den gemensamma trivseln. I mindre grupper anser han det som 

viktigare. 

 

Vitsippan tar upp ett exempel att genom att låna ut sin nyckel till barnen ger man dem ansvar. De 

andra avdelningarna pratar också om att ge ansvar. Alltså att uppmuntra barnen eller använda driv 

hos barnen när dem vill ta ansvar. Wahlstöm (2001)förklarar hur ansvar hjälper individer att växa i 

sitt självförtroende. Många skolor har utvecklat ett faddersystem som, enligt Norell Beach (2001), 

hjälper barn att utveckla ett ansvar över andra. Blombuketten använder sig utav sina äldre 

rutinerade barn medvetet för att hjälpa de nya och yngre barnen in i deras verksamhet. Barn måste 

lära sig skilja på sitt ansvar och andras ansvar, det är en viktig del för att vidare kunna utveckla 

empati för andra (Sylvander, o.a., 1996). Alla avdelningar pratar om omsorg för varandra och att den 

varierar mellan avdelningarna. Men Blåsippan pratar om en förändring som skett, en mognad som de 

anser måste infinna sig för att kunna ta ansvar. För att en grupp ska fungera, menar Cullenberg 

(1996), måste det finnas ett samarbete mellan medlemmarna. Samtidigt förklarar Nilsson (1993) att 

drivkraften hos vissa människor är att samarbeta och hos andra att konkurrera. Grupper som 

samarbetar blir oftast effektivare och mer tillfredställande för individerna, till skillnad från de 

konkurrerande grupperna. Men Nilsson menar att båda dessa är viktiga och existerar i gruppen för 

att utveckling ska ske. Maltén (1992) framhåller hur viktigt det är att alla medlemmar bidrar med en 

ansträngning för gemensam trivsel, det är inte bara normer och regler utan en ansträngning också. 

Blåsippan nämner ett förväntansdokument, som ska skickas ut till föräldrarna. Där beskrivs vilken 

förväntan som finns på barn och föräldrar när det kommer till trivsel och samtidigt vad föräldrar och 

barn ska kunna förvänta sig utav pedagogerna. Samarbete sker på flera nivåer och inte bara mellan 

barnen.   

Utveckling	av	empati	

Prästkragen	
Pedagogen förklarar för mig.  

”Ofta så vet 6‐åringar vad som är rätt men i stundens hetta så kan de inte kontrollera sig. De fylls av 

sitt eget ego. Man vet att man inte kan ta den spaden från en annan men i stunden så fylls man av 

känslan att de vill ha den. De vet oftast vad som förväntas. Impuls och känslan tar över handlingen”. 
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Många gånger, förklarar pedagogen, är det oftast oklarheter som är grunden för konflikter. Det är 

där man som pedagog får vara med och hjälpa, de ger barnen modellen, menar hon. Men de lämnar 

över ansvaret till barnen för att börja kunna lösa konflikter själv. Pedagogen förklarar att man måste 

väga av när man kan göra detta, vissa barn har ännu inte den mognaden att förstå andra än. Vidare 

så förklarar pedagogen att arbetet mellan hennes kollegor och föräldrarna är mycket god. Det sker 

ett ständigt utbyte med information om vad som skett under dagen eller vad som kanske hände 

hemma på frukosten. Det förklarar pedagogen som en positiv kontakt.   

Vitsippan	
Något som båda pedagogerna känner att många barn i deras grupp gör är att ”gå ärenden” åt 

varandra. De menar att barnen hellre skickar budbärare för att be en pedagog komma istället för att 

komma själv. Pedagogerna brukar uppmana barnen att komma själva med sina behov, eftersom det 

är enklare att hjälpa. Just detta beteende menar Vera har skapat en massa små poliser som 

engagerar sig i andras affärer. Pedagogerna lyfter att barnens olika konflikter oftast är små saker och 

pedagogerna jobbar mycket för att få barnen försöka lösa problemen själva. I de sociala koderna 

förklarar pedagogerna att gruppen är duktig på att bry sig om varandra, men det blir för mycket 

ansvar. ”Det eskalerar ofta i konflikterna eftersom att andra ska lägga sig i ”menar Viktor. Men något 

som gynnat gruppen är lekgrupper och hemlig kompis menar pedagogerna. Genom dessa aktiviteter 

så har barnen börjat skapa en känsla för varandra. Detta beskriver pedagogerna också är i nuläget ett 

mål för just den här gruppen. De vill träna empatisk förmåga hos barnen. 

 

Min andra observation på Vitsippan rör övervakandet som pedagogerna har på barnen, de bedömer 

situationer. 

 
Pedagogerna lägger stor vikt vid att barnen gärna lägger sig i andras affärer och många gånger har 

svårt att acceptera att barn som inte är involverade inte får lägga sig i. Detta menar pedagogerna är 

problematiskt eftersom vissa barn i gruppen är i behov av att få kyla av sig efter en konflikt. Men 

med barn som poliser blir det svårt att ge utrymme till dessa barn.   

Blåsippan	
Diskussionen som förs om den empatiska förmågan handlar om ett vägskäl. Vissa barn fungerar jätte 

bra och andra har svårare förklarar pedagogerna. De är överens om att just nu handlar konflikterna 

mycket om att barnen har svårt att samsas, de har svårt att se sin roll i konflikten. Bengt säger: 

 

Jag tänker på det här med att de bygger kojor i skogen ex. och de kommer och, jag får inte vara 

med, de vill bygga sådär, jag vill att det ska vara så där. Då måste man ju samarbeta, så de får 

som de vill tillsammans. Turtagning, och komma överens. Helt enkelt.  

 

Observation 2 

Det är en riktigt härlig dag. Det är påsklov och barngruppen är färre än vanligt. 

Pedagogerna står lutad mot väggen och överblickar läget. Längre bort så har ett 

gäng börjat diskuterat något. Rösterna höjs och det är tydligt att de inte är överens. 

Pedagogerna reagerar med att iaktta och följa scenariot. Diskussionen lägger sig och 

pedagogerna ingriper inte.  
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Bengt förklarar också hur konflikthantering förändrats. ”När de gick i 1an, så var det mer att man 

vägledde dem medan i 2 an så är det mer frågor.” säger Bengt. Något som det också nämner är ett 

fenomen där barnen försökt lösa en konflikt på ett rättvist sätt men i processen har den empatiska 

förmågan försvunnit. Här menar pedagogerna att de måste uppmuntra ansvaret som barnen visar 

genom att lösa problemet själva men samtidigt övervaka så att alla mår bra i det beslutet. Samtidigt 

som Bodil förklarar ansvaret att hitta en kompis att leka med så är det också upp till övriga gruppen 

att se en som är ensam och ta med den in i leken.  

Pedagogerna nämner många gånger konflikter som handlar om individers olika behov. Det menar att 

det svåraste är att nå barnen i att se sin roll i en konflikt. Beatrice förklarar att det suger så mycket 

energi just detta. Pedagogerna förklarar för mig att de skapat ett ”tjejsnack” för att öka förståelsen 

för varandra, de beskriver att det verkar skilja från dag till dag hur tjejgruppen är. 

Blombuketten	
För att jobba med den empatiska förmågan hos barnen förklarar pedagogerna attitydernas vikt. De 

anser att genom att vara tydlig med barnen om vad som är okej och inte så skapas också ramar för 

hur man är med varandra. ”Allt startar med hur vi är emot dem” säger Charlotte. De lyfter också 

gruppens och de äldre barnens erfarenheter för att visa på hur mycket kamratuppfostran är 

användbart. Alla skåpen får stå öppen för att kunna erbjudas till barnen hela tiden. Pedagogerna 

förklarar att detta utvecklar ganska snabbt en förståelse för varandra. Charlie förklarar att fyrorna 

som kommer nya kan i början massproducera för att allt finns, men med hjälp av pedagogerna och 

de äldre i gruppen påminnas att det kommer finnas tillgängligt hela tiden. 

 

Den fjärde observationen på Blombuketten handlar om hur pedagogerna agerar för att föregå med 

gott exempel. 

 
Känslan som pedagogerna förmedlar tror det påverkar barnen till att bli trevligare med varandra. De 

anser också att gruppen är stor hjälp till varandra och den familjära känslan skapar trygghet och 

empati till varandra. Pedagogerna nämner att de gärna vill lösa saker på en gång. Deras relation med 

föräldrarna är skiftande men bra. De tror de uppskattas av föräldrarna. När något händer som en 

konflikt så förklarade pedagogerna att de gärna plockar undan orsaken, ”detta för att behålla lugnet i 

gruppen” säger Charlotte. Charlie förklarar att det som är svårast många gånger i konflikter är att nå 

fram till barnen och få dem att inse sin del i det. Pedagogerna tror att just på grund av att de möter 

barnen med respekt så tror det att barnen lärt sig respektera varandra och sig själva.  

 

Analys	empati	
Nilsson (1993) och Säljö (2000) förklarar att kommunikation och engagemang från deltagarna i grupp 

är viktig för att skapa ett klimat som öppet. Nilsson (1993) ger ett antal kriterier som skapar ett öppet 

klimat. Alla i gruppen vill trivas, få bekräftelse, vara effektiva, möta utmaningar och utvecklas. Alla 

Observation 4 

En pedagog står och hänger i cafeterian och pratar med ett barn. Mellanmålet har avtagit och 

fler barn kollar på Dansarna. Diskussionen som pedagogen och barnet har rör musikalen. Hur 

diskussionen förs låter som att pedagogen pratar med en kollega. Han lägger upp sina 

resonemang som att han står och funderar med sin kollega om vad som kommer fungera bäst. 

Barnet pratar tillbaka till pedagogen som insatt och engagerad.   
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avdelningar uttrycker svårigheter i att se och uppmärksamma alla barn. Men de anser att det ändå är 

viktigt att lyfta alla barn, genom att uppmärksamma dem som grupp. 

 

Edenhammar (1996) förklarar att vänskap och empati är beroende av varandra för att funka. Den är 

också viktig, förklarar Edenhammar (1996), att ta lärdom av en jämnårig är något en vuxen inte kan 

erbjuda. Säljö (2000) beskriver också detta med att tolka Vygotskijs utvecklingspsykologiteori. 

Vygoskij är inne på att menar att inlärning sker tillsammans med andras hjälp. Genom att 

uppmärksamma och agera i sin omgivning och utifrån reaktionerna ta det till sig i en lärdom. 

Pedagogerna förklarar en svårighet som barnen gärna gör och det är att agera som småpoliser, som 

de kallar det. Barnen kommer gärna och rapporterar om händelser för att berätta vad som hänt 

andra.  Norell Beach (2001) menar att empati utvecklas i alla små vardagssysslor, samtidigt menar 

hon att skuldkänslor är grunden för att känna ett behov av att agera empatiskt. Öhman (1997) 

förklarar att många barn gottgör med handlingar istället för med ord, gottgörandet handlar om att ta 

ansvar över sina egna handlingar. I konflikthantering är empatisk förmåga en viktig del, menar 

Öhman (1997), det är en hjälpande faktor för att kunna förstå andra och deras upplevelse av 

händelsen. Det är ofta i konflikthantering som pedagogerna försöker jobba med empati, genom att 

försöka ge båda versionerna. Det är något som de flesta pedagoger anser är svårt, och menar att de 

handlar om någon form av mognad och insikt. 

Pedagogens	ledarskap	

Prästkragen	
När det kommer till sociala koder så uttrycker pedagogen det positiva i att bara ha ca 20 barn. Hon 

förstår att det måste vara mycket svårare att kunna se alla barn om gruppen är större. Hon förklarar 

att det gäller att uppmärksamma vad barnen gör och uppmuntra det man tycker var bra, ”Jag tycker 

man ska trycka på det allra minsta positiva som går. Även om det är en liten smula.” säger 

pedagogen. När vi pratade om normer och attityder så förklarar pedagogen att hon upplever deras 

grupp väldigt flytande. Barnen leker med allt och blandade grupper heltiden. De uppmuntrar det 

eftersom de tycker det är positivt. Men hon trycker också på det farliga i att inte uppmärksamma 

barns känslor. Hon menar att barn som inte är så trygga kan hänga med i aktiviteter för att det är 

enklast, dessa barn försöker vi möta och hjälpa. Då, menar hon, att gruppskiften är jättebra, 

eftersom det skapar arenor för barnen att möts. 

Vitsippan	
Pedagogerna förklarade att det är i de styrda aktiviteterna som gruppindelning är att föredra, men 

mest för att aktiviteten ska fungera så bra som möjligt. Viktor förklarar att de försöker sära på 

konstellationer som inte är bra, ”Vi styr dem helt enkelt.” säger Vera.  Aktiviteterna som erbjuds är 

mycket beroende på vad pedagogerna anser att barnen är i behov utav. När det kommer till ansvar 

så menar pedagogerna att vissa barn vill ta mer ansvar, men att göra ansvaret roligt och viktigt tror 

de påverkar barnen mer. Viktor förklarar hur viktigt det är att lita på barnen, som till exempel ger han 

”… om de får ansvar för att låsa upp dörren och får nyckel, kom tillbaka med den sen. Jag litar på 

dig.” Vera förklarar att i början av skolåret så upplevde pedagogerna att barnen behövde bli mer 

curlade eftersom att allt var nytt för alla. Barnen kände ju sina tidigare kompisar men ny för den 

andra klassen och för personalen. Pedagogerna är överens om att det kan påverka barnen i norm och 

attityder, genom att pedagogerna föregår med gott exempel. De förklarar vikten av att visa att man 

får vara olika och ge respekt till varandra. 
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Arbetet som pedagogerna lägger ner i början på gruppen, med att skapa relationer till barnen och 

arbeta för att barnen skapar relationer mellan varandra är en viktig grund för att kunna ta sig vidare.  

Tillsammans är alla pedagoger överens om att deras roll är att vägleda och vara förebilder. De märkte 

tydligt detta i början av skolåret att barnen testa dem mot varandra. Genom att vara medveten om 

sina roller tror pedagogerna att det ska kunna nå alla barn i utveckling. Viktor anser att barnen aldrig 

är för små för att börja med att visa på olikheter. De förklarar att deras lokaler inte är det mest 

optimala men att barnen inte borde störas så mycket eftersom att i hela livet förändras. Vera 

förklarar hur hon anser att ansvaret stegras ganska snabbt efter åk 3. Arbetet som vi gör i tre år med 

dessa barn tror hon är bra förberedelser för alla förväntningar som kommer senare. 

 

Min tredje observation på Vitsippan handlar om det kontinuerliga utbytet av information mellan 

pedagogerna. 

 

Blåsippan	
Pedagogerna är överens om att uppmuntran är mer effektivt än nertryckningar på barnen, de anser 

att det är mer effektivt i grupp. De uppmuntrar gärna några individer i grupp för att visa på vad som 

var bra för dem som kanske inte varit lika duktig. Pedagogerna menar också att det är viktigt att 

uppmuntra bra attityder och markera dåliga normer. De ger som exempel, olika roller som barnen 

har och hur vissa kan ha en stärkande effekt och föregå med gott exempel. Dessa vill de ta till vara 

på, men de menar att de finns barn med maktpositioner som de gärna vill ska hitta en annan väg. När 

barn också säger ifrån så blir det konflikter menar pedagogerna och då måste man förstå vad som 

orsakar konflikterna. Ibland måste man uppmuntra separationer för att barnen kanske inte går ihop, 

förklarar de. Bodil förklarar att i ettan så använde sig pedagogerna av med styrda aktiviteter och nu i 

tvåan är det mer fritt. Men vi tillåter att barnen få påverka verksamheten på olika sätt förklarar hon. 

Det menar också att deras lokaler inte är de mest gynnsamma för deras aktiviteter och förklarar att 

utomhusaktiviteter är något som alla pedagoger föredra. Uppdelningen som skett genom barnens 

kontaktsökande till pedagogerna, tror de beror på deras sätt att arbeta med barnen under skoltid. De 

är inte knutna till någon klass utan alla tre arbetar i båda klasserna. Bodil förklarar också att just 

deras arbetssätt kan påverka att alla barn hittar kontakt med någon utav pedagogerna. Beatrice 

förklarar att pedagogerna inte tar onödig kontakt med föräldrarna i konflikter, men att de arbetar 

tajt i arbetslaget. Så det ska inte vara konstigt för någon utav dem, då nämner hon lärarna också, att 

kontakta föräldrarna.  Genom att stötta barnen i förändringarna som sker både individuellt och i 

grupp tror pedagogerna att de kan hjälpa till med att stärka social utveckling. Det förklarar också 

vikten av att observera barnens olika faser för att kunna se förändringar som sker, detta bidrar till att 

de kan anpassa verksamheten ytterligare. Pedagogerna förklarar att deras fokus ligger mycket på att 

utmana barnen i att hitta andra kontakter och särskilt de barn som rör sig i negativa grupper. 

Observation 3 

Det är en lugn dag, det är lite barn och många barn som är på lovet leker aktivt. 

Pedagogerna tar tillfället i akt och studerar barnen i aktiviteter. De diskuterar med 

varandra om framsteg och iakttagelser. En annan pedagog kommer och förklarar att hon 

letar en elev som hon tror är upprörd. Då förklarar Vera hur hon upplevt den eleven 

under de år som hon haft henne.  Hon behöver utrymme.  
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Blombuketten	
En viktig del anser pedagogerna är förväntan och stämningen som de vill skapa på Blombuketten. ”Vi 

uppmuntrar hellre barnen än att trycka ner” säger Charlotte. Hon förklarar hur den förväntan och 

uppmuntrat redan kan börja innan barnen börjat på Blombuketten, genom att börja ta kontakt med 

barnen som ska komma till deras avdelning. Han förklarar också hur viktig markeringen på något 

negativt beteende är viktigt men att de är lika viktigt att reda ut det med barnet separat från 

gruppen. Men markeringen är viktig för att visa det andra. När diskussionen gick över till hur 

pedagogerna kunde se alla barn på blombuketten så berättade de om ett möte som hölls varje vecka 

där pedagogerna aktivt bara pratade barn. Det kunde handla om framsteg och oroligheter som 

någon pedagog sett. Charlie förklarar att det är viktigt att observera barn som driver omkring, dessa 

barn måste man vara snabb att aktivera så att inte det inte blir någon onödig konflikt. Deras mål 

varje termin är att barngruppen ska landa så att alla barnen mår bra och trivs. ”Det får vi igen till året 

där på när nästa grupp kommer in. Pedagogerna lyfte också målet det stävade efter med 

barngruppen. ”Alla barn ska kunna känna att de trivs och mår bra här” säger Charlie. Attityder och 

normer jobbar pedagogerna hårt med, anser de. De förklarar att just attityder är viktiga att vara hård 

med för att allt de som pedagogerna jobbar för ska kunna bi behållas. När det kommer till 

konflikthantering så tycket pedagogerna att barnen ska klara mycket själv, men förklarar samtidigt 

att det är viktigt att se när man behövs.  

Pedagogerna kom ofta fram till att de oftast var grunden för gruppens stämning. Genom deras sätt 

att vara så ”smittade” de också av sig till barnen. En avgörande del var olika faktorer, de menade att 

beroende på hur personaltätheten såg ut var vissa saker möjlig och andra inte. De lade också stor vikt 

vid att deras arbetslag var tajt i samarbetet och det ökade möjligheterna att se och fokusera på vissa 

barn. Genom att pedagogerna varje år jobbade mot att gruppen skulle landa i trygghet och 

gemenskap så grundlades arbetet för nästa skolår och de nya som skulle komma.  

Pedagogerna ringer gärna hem om barnet som varit inblandad i nått hunnit gå hem bara för att se till 

att barnet mår bra. De äldre barnen spelar en viktig roll i pedagogernas arbetssätt. De förklarar de 

äldre barnen som förebilder och normskapare.  

 

Min femte observation på Blombuketten handlar om hur barnen verkar känna sitt ansvar som 

pedagogerna vill ge dem.  Den handlar också om hur känslan skapas att få vara delaktig. 

 
 

Analys	ledarskap	
Maltén (1992) förklarar att pedagogens roll som ledare i en socialpsykologis process handlar om att 

leda, samordna och styra gruppen i rätt riktning. Alla pedagoger beskriver sina roller som stöttande 

och vägvisande, de är välmedveten om att barnen tar efter pedagogerna och försöker vara så 

medveten i verksamheten som möjligt men menar att de är människor som kan göra fel.  De yngre 

Observation 5 

Ett barn kommer in med ytterkläderna på. Hon söker upp Christer(en pedagog). Han sitter och 

pratar med två killar om ett tv spel och taktik. Så fort han ser henne inser han att hon inte ska 

vara kvar på Blombuketten utan ska bara säga hejdå. Han släpper diskussionen med killarna 

och uttrycker en besvikelse, fast på ett trevligt sätt, att hon ska gå hem. Flickan slänger sig ner 

i soffan bredvid honom och ler lite. Hon förklarar att hon måste hem men kommer i morgon. 

Christer uppmuntrar henne att komma i morgon i stället och säger hejdå.   
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åldrarna så förekommer mer styrande än vägledande när det kommer till aktiviteter. Hos de äldre 

tänker pedagogerna att barnen är äldre och borde kunna. Men alla pedagoger är medvetna om sina 

mål med just deras grupp.  

 

Säljö (2000) förklarar förstärkningsprincipen, som Skinner grundade. Genom att belöna ett önskvärt 

beteende hos en levande varelse ökar förekomsten av beteendet. Ur allmänna råd med 

kommentarer Fritidshem, förklarar skolverket (2014) hur pedagoger i verksamheten ska jobba med 

uppmuntran för att öka den personliga utvecklingen. Detta är alla pedagoger överens om. De 

markerar gärna i grupp men uppmuntrar mer för att skapa ringar på vattnet. Wahlstöm (2001) 

förklarar att uppmuntran och uppmärksamhet ökar självförtroendet hos barnen.  

 

Norell Beach (2001) förklarar att pedagogerna ibland aktivt måste hjälpa barn att knyta relationer till 

varandra. Hon fortsätter och förklarar att man måste sätta rimmigt ansvar för barnen. I de 

utvecklingsfaser som grupper går igenom innehåller två svårigheter som gruppen måste ta sig 

igenom för att vidare utveckling ska kunna ske, menar Stensaasen och Sletter (1997). Den första är 

att kunna skapa funktionella relationer mellan individerna och den andra är att individerna måste 

förberedas på gruppens uppgift, både känslomässigt och i vad uppgiften innebär. Vidare förklarar 

skolverket vikten i att pedagogerna planerar aktiviteter utifrån de val som barnen gör från tidigare 

aktiviteter. För att pedagogernas arbete ska kunna vara grupporienterat krävs att fokus riktas på 

relationer mellan barnen och barnen och pedagogerna anser Skolverket (2014). De yngre åldrarna 

pratar mer om små gruppindelningar för att skapa kontaktnät mellan barnen och för att dem ska 

jobba med sina relationer till varandra. De äldre barnen har redan gjort detta som yngre och får 

istället mer utmaning som individ, genom att ta mer personligt ansvar och förväntan på att kunna 

städa undan, sysselsätta sig och så vidare. 

 

Att skapa en inre trygghet, handlar om att skapa en miljö där barnen vågar tro på sig själva menar 

Wahlstöm (2001). Vidare förklarar hon hur pedagogerna ska vara medveten om deras roll så att man 

inte nervärderar barn omedvetet. Vygoskij menar att utvecklingen är oändlig eftersom att det sker 

förändring i vår omgivning (Säljö, 2000). Pedagogerna uttrycker att deras lokaler är begränsade men 

att de inte borde påverka barnen i deras utveckling eftersom att samhället också förändras. Samtidigt 

så menar pedagogerna att de yngre kanske är mer känslig för just för mycket förändring. Då är det 

viktigare att personalen och lokalerna får vara stabila.  

 

Öhman (1997) förklarar hur viktig en förebild är för barnen i deras utveckling av empati. Inlärningen 

av empatiska förmågor sker i medinlärning snarare än utlärning. Skolverket (2014) förklarar 

konflikter utvecklas olika beroende på hur barnet tar i lära av tidigare liknande händelser. Just vid 

konflikthantering pratar pedagogerna om hur man måste föregå med gott exempel. Visa på hur man 

bör göra. Men alla avdelningar uttrycker olika frustrationer. Prästkragen som har de yngsta menar att 

de bara hinner börja innan de ska lämna över gruppen till en annan. Vitsippan och Blåsippan pratar 

om hur andra barn lägger sig i varandras konflikter och saknaden för respekten för varandra. 

Blombuketten som har de äldre barnen menar att de svåraste är plantera någon insikt eller 

förståelse.   

 

Maltén (1992) punktar upp egenskaper som ledarna bör ha. Att våga ta ”risker” för att ge 

grupper/individer möjligheter till utveckling, att ställa relevanta krav, att främja ett öppet klimat, att 
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känna engagemang för sin uppgift, att inte gå i försvar, att inte värdera rätt‐fel, att ha god självinsikt ‐ 

vem är jag? att uttrycka en viljeinriktning – ”relation till mål”, att lyssna med inre örat, att ha tilltro 

till andras kompetens, att delegera och fördela ansvar, att sammanfatta, strukturera och lämna 

tillbaka till gruppen och att formulera och konkretisera vägar att nå övergripande mål så att det blir 

begripligt. Pedagogerna genomgår ett år till tre år med sina barngrupper och de förklarar hur 

barngruppen var i början och hur den ser ut nu. Det sker förändringar i alla grupper och pedagogerna 

förstår sina roller i gruppernas olika utveckling, hur den förändras och hur de måste förändras med 

den.  Genom nära samarbete med varandra, kontakten med barnen, genom att se svårigheter och 

försöka lösa dem istället för att ge upp, genom att förstå sin roll som förebild, lita på sina kollegor, ge 

uppmuntran och vägvisning och inspirera barnen till ett gemensamt mål är pedagogerna tillsammans 

en ledare för deras grupp. 

 

	

	

	
.  
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Diskussion	

Bakgrunden	
I min bakgrund har jag tagit upp mycket om individens utveckling samt att jag nämner delar om vad 

den individuella utvecklingen innebär. Detta tror jag är väsentlig fakta för att kunna skapa sig en 

uppfattning om personlig utveckling. När det kommer till ansvar och empati har jag mer och mer 

förstått att dessa är beroende av varandra. Jag skulle kunna sett över mina forskningsfrågor för att 

kanske skapa en fråga som nämner båda dessa, samtidigt som jag förstod att pedagogerna 

separerade dessa två. Jag övervägde mina val och beslöt mig för att hålla dem separat då jag tror det 

ökar förståelsen att dessa områden är viktiga för andra saker i utvecklingen också. Fakta som jag har 

hittat om ansvar och empati anser jag som grundläggande för att vidare kunna skapa en uppfattning 

om ansvar och empati hos individer och i gruppen. Mitt stora syfte var att förstå pedagogernas roll 

och arbetssätt. Genom att skapa en fråga som bara nämner pedagogernas roll tror jag att det enklare 

kan belysa pedagogernas arbete för utvecklingen.     

Metoden	
Mitt val av metod anser jag som gynnsamt för mitt resultat. För att kunna följa utvecklingen som sker 

så tror jag att mitt upplägg varit genomtänkt. Fokusgrupp var ett helt nytt sätt för mig att samla in 

resultat, vilket jag tagit med i mina funderingar. Eftersom att jag inte har någon tidigare erfarenhet 

att genomföra fokusgrupper så har jag inget att jämföra med. Jag vet därför inte om mitt 

genomförande var gynnsamt eller hämmande för informanterna. Genom att genomföra intervjuer 

med de olika avdelningarna kan jag skapa en förståelse om likheter och olikheter som skiljer 

avdelningarna, och då kanske åldrarna åt. Att observera mina informanter efter intervjun tror jag 

bidragit med djupare förståelse för vad informanterna tidigare tagit upp eller beskrivit under 

intervjuerna. Detta är något som Denscombe (2009) också förklarar, att det är något att föredra för 

att skapa högre validitet på resultatet. Mitt urval av informanter begränsade mig mycket i att skapa 

en generell uppfattning. Genom att hålla mig till en skola så har jag också begränsat mina 

informanters uppfattning. Mina informanter har tidigare vetskap om vem jag är och det har absolut 

påverkat, men det kan likaväl vara positivt. Vårt utbyte har varit mer avslappnat och jag anser att 

kontakten mellan informanterna och mig kunnat vara rakare då vi redan känner varandra. Jag har 

gjort aktiva val i min metod just för att jag vet så pass mycket om skolan. Dessa val kan ha påverkat 

mitt arbete, samtidigt som mina val är grundade på hur mycket information som kunnat tillkomma 

om dessa delar varit medräknade. Jag har till exempel valt att inte observera på avdelningen 

Prästkragen, då jag har kunskap om hur känslig gruppen är för förändring. Jag har valt bort att 

intervjua två avdelningar av olika anledningar, den ena avdelningen har gått igenom en stor 

förändring, bland annat nya pedagoger, den andra avdelningen av tidsbrist. Samtidigt som jag tror att 

mer fakta blir ett bättre resultat så ansåg jag att dessa avdelningar inte skulle kunna förändra 

resultatet vidare mycket.  

Resultat	
Mitt syfte är att försöka se hur pedagoger arbetar med den sociala utvecklingen. Jag är också nyfiken 

på om det finns några olikheter beroende på ålder på barnen. Jag väljer att dela upp resultatet efter 

mina forskningsfrågor och sen på slutet summera och försöka förstå om det finns någon skillnad. 
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Personlig	utveckling	
Sandberg (2008) som definierar platsidentitet fick mig att börja se hur platsidentitet hörde samman 

med den personliga utvecklingen. Pedagogerna på Blombuketten nämner många gånger en känsla 

som de strävar efter att skapa. En platsidentitet som barnen tillsammans skapar med hjälp av 

pedagogerna. Men eftersom våra personliga mål ofta kan handla om att få tillhöra något så kan detta 

också påverka hur gruppens slutgiltiga mål kan uppfyllas. I Blombukettens fall hade pedagogerna ett 

tydligt mål. De ville att gruppen skulle landa för att påbörja en ny process efter sommaren då nya 

elever kom in i gemenskapen.  Jag måste ändå anse att alla avdelningar hade ett mål med sin 

verksamhet, men deras barn och deras ålder påverkade hur verksamheterna såg ut.   

Maltén (1992) förklarar tryggheten i grupp med normer och regler. Pedagogerna från alla 

avdelningar är inne på just förväntningen man ska ställa på barn. Detta tas mer upp under 

diskussionen under ansvar men som Maltén (1992) också uttrycker är att det måste finnas någon 

underkastelse från varje individ för att trygghet ska kunna existera. Detta kan absolut vara 

individuellt och många av informanterna uttrycker en mognad som måste finnas hos barnen. De 

äldre åldrarna upplever jag får mer ansvar att skapa kontakt själva. Men att pedagogerna hela tiden 

övervakar.  Oavsett hur barnen får hjälp eller stöd så skapar ändå pedagogerna arenor för att barn 

ska få ett utbyte mellan varandra. Dessa arenor är till för barnen och deras behov av att få träffa 

andra, pedagogerna tar hänsyn till olika faktorer, men anser att det inte borde påverka barnen i 

deras utveckling eftersom samhället ständigt förändras. Det är intressant att pedagogerna uttrycker 

samma sak som Vygotskij. Utvecklingen kan inte nå ett slut. Den är oändlig. 

Skillnader	
Alla avdelningar har mål med sin verksamhet, men målen skiljer sig åt. Prästkragen menar att deras 

barn behöver känna en gemenskap i grupp och lägger fokus på att skapa förutsättningar för att 

barnen ska skapa relationer med varandra. Vitsippan anser att deras barn har många alfa‐barn och 

fokus ligger på att barnen ska hitta sina roller. Pedagogerna jobbar med detta genom att dela in 

barnen i mindre grupper. Blåsippans mål handlar på individernas ansvar. Att kunna ta hand om sig 

själv och vara självständig.  Blombuketten pratar om självkänsla och känslan att våga testa sin egen 

förmåga. Nilsson (1993) förklarar att gruppens mål kan handla om ett gemensamt tillstånd och 

individens mål kan ibland sammanfalla med gruppens mål. Trots att individen själv inte valt dessa mål 

kan individen ändå känna sig tillfredsställd utav dessa mål. Varför målen varierar hos avdelningarna 

kan absolut ha att göra med gruppens behov, samtidigt som det kan bero på ålder, eller mognad som 

pedagogerna också pratar om. Det går inte att anta att skillnaderna är åldersbestämda eftersom att 

jag bara tittat på en skola, men den ska heller inte räknas bort. 

Ansvar	
Maltén (1992) förklarar hur gruppen gemensamt ansvarar över att öka den gemensamma trivseln. 

Detta förklarar pedagogerna på avdelningarna att de gör genom regler och förväntningar och att 

barnen ska kunna följa dessa. Wahlstöm (2001) beskriver hur ansvar hjälper självförtroendet att växa 

hos barnen. På Vitsippan tar en av pedagogerna upp hur de måste lita på barnen och ge dem ansvar, 

till exempel låna ut nyckeln för att låsa upp en dörr.  Alla avdelningar förklarar att ansvarstagande 

tränas hela tiden i verksamheterna. Pedagogerna verkar förstå att ansvaret som barnen får också 

hjälper till i utveckling. Norell Beach (2001) tar upp faddersystem som införts i skolan, just för att 

barn ska få träna på att ansvara över varandra. Blombukettens avdelning har ett fadderliknande 

system som de också är medveten om och använder sig utav. De pratar om hur de äldre barnen får 

ansvara över de yngre, när det kommer till att föregå med gott exempel och förväntas kunna sköta 
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sig. I de yngre åldrarna kan detta också förkomma, men eftersom grupperna är åldershomogena kan 

det också vara svårt att se. Vitsippan och Prästkragen förklarar hur barnen gärna kan bli småpoliser. 

De har en förmåga att lägga sig i varandras konflikter, förklarar pedagogerna. Barn måste lära sig att 

skilja på sitt eget ansvar och andras ansvar. Detta, menar Gustavsson och Lindkvist (Sylvander, o.a., 

1996), för att barn ska kunna utveckla empati för andra. Alla avdelningar tar upp konflikter mellan 

barnen. Det är tydligt att konflikterna rör oenigheter mellan barnen, och sällan mellan pedagogerna 

och barnen. Nilsson förklarar samarbete och konkurrens som väsentliga delar i en grupp för att 

utveckling ska råda. Konflikterna i sig tolkar jag då som pågående utveckling.  Det kan vara mycket 

svårt att påstå att det finns mer eller mindre konflikter i de olika grupperna, men att anta att 

konflikten i sig handlar om att testa roller och positioner mellan varandra i grupp råder mindre tvivel 

om.  

Skillnader	
När jag pratat ansvar med avdelningarna har olika uppfattningar uppstått. Prästkragen pratar om 

tidsbrist och att pedagogerna endast hinner lägga grunden för ansvar. Då handlar ansvar om ett 

personligt ansvar för sina saker. På vitsippan pratar man om att ansvaret för andra är för lågt. Alltså 

att barnen gärna lägger sig i andras konflikter eller händelser, de menar att ansvaret att värna om 

varandra är mindre än ansvaret att ta partier. Blåsippan nämner att dessa två fenomen också 

förekommer i deras grupp men att fokus ligger på det mer praktiska sakerna, att ansvara över 

hemgång till exempel. På blombuketten pratar pedagogerna om förväntan på varje individ.  Det 

kanske inte är skillnader utan mer handlar om mognad, eller som Norell Beach (2001) menar, ett 

rimligt ansvarstagande utifrån barnets ålder. Pedagogerna nämner också att förväntningarna ökar för 

varje år och det kan mycket väl vara ett skäl till att ansvarsbilden ser olika ut. 

Empati	
Nilssons (1993) kriterium för att skapa en öppen grupp är: Alla i gruppen vill trivas, få bekräftelse, 

vara effektiva, möta utmaningar och utvecklas.  Jag tolkar det som egenskaper som attityder, empati, 

engagemang och inspiration. Pedagogerna nämner alla dessa kriterier fast på de olika avdelningarna. 

Det kan hända att alla pedagoger tänker på alla dessa kriterier men att de aldrig kom på tal eller så 

kan det röra olika uppfattningar, men de nämns. Nilsson (1993) utgår från en grupp med vuxna 

medlemmar, vilket jag då kan tolka som att medlemmarna i gruppen redan innehar alla sociala 

färdigheter som krävs. Pedagogerna har olika utmaningar eftersom barngruppen rör sig på olika 

nivåer i utvecklingen. Prästkragen pratar om att barnen förmodligen vet vad som förväntas vara rätt, 

men att oftast tar impulserna över och den egocentriska handlingen tar plats.  Samtidigt uttrycker 

pedagogen, allt är så nytt och intrycken är så stora att det inte är konstigt om något faller bort. 

Eftersom barnen fortfarande tränar sina egenskaper, är det inte så konstigt att den öppenhet som 

Nilsson (1993) beskriver inte infinns än i grupperna. Men Blombukettens barn har kommit längst och 

kanske också det beror på att deras verksamhet har en familjär känsla. Edenhammar (1996) förklarar 

hur vänskap och empati hänger ihop. Utbytet som sker mellan jämnåriga är också viktigt att ta 

tillvara på eftersom vuxna inte kan erbjuda samma lärdom anser Edenhammar (1996). Pedagogerna 

på alla avdelningar förklarar hur de uppmuntrar barnen att reda ut konflikter själva, dels för att ta 

träna ansvar men kanske också för att barnen lär bättre utav varandra. Vygotskij anser att inlärning 

sker med hjälp av andra genom att individen uppmärksammar och agerar utifrån den respons som 

andra personer ger genom sina reaktioner. Just i konflikthantering så menar Norell Beach (2001) att 

skuldkänslor är till stor hjälp när det kommer till empatisk förmåga. Något som många av 

pedagogerna uttrycker är svårigheten att nå barn i själva konflikthanteringen. Att få barn att se sin 
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roll i en konflikt eller förstå vad som var upphovet till konflikten. Som jag tolkar saken hänger allt 

samman. Om personen ifråga är mogen för att se sin roll och ta ansvar att handla för en empatisk 

handling. Det ena kan inte finnas utan det andra. Jag menar att personlig utveckling inte kan 

utvecklas själv utan med andra, samtidigt som man finner sig själv finner man empatisk förmåga till 

andra. När det blir fel och man känner skuld skapas ett ansvar mot andra.   

Skillnader	
När det kommer till de olika avdelningarnas barn så finns en åldersskillnad som också måste 

betraktas. De yngsta barnen är 6‐7 år och de äldsta är 12 år. Forskning säger olika, men enligt Norell 

Beach (2001) finns en uppfattning om att empati utvecklas senast vid 7‐8 års ålder. Åldersskillnaden 

hos barnen skapar också andra förutsättningar för pedagogerna. Äldre barn har oftast kommit längre 

i sin utveckling, om inget hindrar det. Men det betyder att pedagogerna borde kunna förvänta sig 

mer och ställa mer krav. Barn som är yngre har behov av mer hjälp för att de har inget att jämföra 

med. Avdelningarnas olika fokus skiljer. Prästkragen pratar om en mognad som inte riktigt finns och 

hur starka impulserna är hos många barn. Vitsippan pratar om en låg empatisk känsla och hur svårt 

individerna har att acceptera att vissa händelser inte rör dem själva. Blåsippan pratar om hur svår 

förmedlingen är, barnen försöker göra rätt men kör över andra för att få sina behov mötta. 

Blombuketten pratar om förståelsen hos barnen om vad som är fel. Forskning har inte uttryckt några 

specifika åldrar när vissa egenskaper bemästras, men att Prästkragens barn har svårt att hantera 

impulser kan handla om att de inte fått träna de så mycket i mindre grupper som Nilsson (1993) 

menar. Den låga empatiska förmågan hos Vitsippans barn kan handla om att barnen precis börjat i 

skolan och normer och regler som finns där kanske är svårare att förstå, samtidigt som pedagogerna 

beskrivit att barngruppen har många alfa‐barn. Maltén (1992) förklarar att medlemmarna måste 

gemensamt skapa en trygghet, det betyder att det måste finnas en underkastelse. De var något som 

pedagogerna också uttryckte var svårt. Blåsippan verkar vara i en utvecklingsfas där barnen försöker 

göra rätt men glömmer bort det empatiska. Det låter som barnen tar ansvar över sin handling men 

har svårt att samarbeta för att skapa en gemensam trivsel (Sylvander, o.a., 1996) (Maltén, 1992). På 

Blombuketten är det många barn och pedagogerna uttrycker svårigheten att nå barnen till att se 

problemet. Just för att de har många olika åldrar kan detta röra sig om olika mognad.  

Ledarskap	 	
Malténs (1992) åsikt om att pedagoger ska vara samordnade, ledande och styra gruppen i rätt 

riktning anser jag stämmer överens med vad pedagogerna också pratar om.  Alla pedagoger är 

överens om att förstärkningsprincipen är att föredra när det kommer till en positiv sak, alltså 

uppmuntran istället för nertryckning. Pedagogerna såg detta också som en sak att föregå med gott 

exempel, genom att uppmuntra och skapa en smittande effekt mellan barnen. 

Förstärkningsprincipen som Skinner framtagit hänger samman med mycket som pedagogerna 

använder som arbetsmetod i sitt ledarskap samtidigt som de är väl medvetna om det sociokulturella 

perspektivet som Vygotskij och Piaget förespråkar. Min uppfattning har varit att man gärna föredrar 

det ena eller det andra perspektivet, men anser nu att små delar från olika utvecklingsteorier är 

möjlig att använda sig utav. Nackdelen med behaviorismen handlar många gånger att man curlar 

barnen och det uttrycker några pedagoger att de vill undvika. Samtidigt uppfattar jag att de yngre 

barnen curlas mer än de äldre eftersom de är nya på skolan, som pedagogerna uttrycker det. Utan 

tvekan anser jag att pedagogerna har en påverkan på barnen och den är de också medvetna om, 

annars skulle de inte nämna att de hoppas barnen snappar upp det ”önskvärda beteendet”. Öhman 

(1997) nämner också hur vuxna är en förebild för barn och att det är i medinlärning som den största 
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inlärningen sker. Wahlstöm (2001) förklarar att uppmuntran utvecklar självförtroendet hos barnen.  

På Vitsippan förklarar Viktor hur han försöker uppmärksamma de ”ordentliga” barnen i grupp, för att 

även dessa ska få uppmärksamhet. Det förklarar de andra avdelningarna också men de nämner också 

hur markeringar är viktiga att notera i grupp för att andra barn ska få en förståelse för vad som var 

fel. Jag anser att pedagogerna hela tiden är medvetna om sin roll, samtidigt som några pedagoger 

lyfter att de är mänskliga. De menar att, visst kan vi göra fel ibland men det måste vi också få göra. 

Jag håller med pedagogerna, att som förebilder måste de nästan vara en av delarna att visa på, när 

man har fel kan man ändå göra rätt ifrån sig. Norell Beach (2001) förklarar hur rimligt ansvar på 

barnen måste existera, samtidigt som det rör barnens utveckling anser jag att rimliga krav måste 

sättas på en ledarroll.  

 

Gruppens medlemmar har också en roll att spela när det kommer till socialt samspel. Stensaasen och 

Sletter (1997) framhåller två svårigheter som de anser är viktiga för en grupp att ta sig igenom i de 

olika faserna i grupprocessen. Den första är att skapa funktionelle relationer. Pedagogerna pratar om 

normer och förväntningar som de har på barnen. Respekt mot sig själv och mot sina klasskamrater. 

Att kunna samsas i samma utrymme och förstå att pedagogerna finns. Alla avdelningar pratar om hur 

oönskade konstellationer separeras för att utmana barnen, samtidigt som jag anser att pedagogerna 

går in och styr upp för att skapa funktionella relationer. Att alla pedagoger pratar om normer och 

förväntningar kan inte vara en ren händelser utan det handlar om en förståelse om sitt ledarskap och 

gemensam tolkning om uppdraget i läroplanen.  Den andra svårigheten som Stensaasen och Sletter 

(1997) talar om är att förbereda gruppen på deras uppgift, alla pedagoger har ett mål med sina 

grupper. Målen varierar och det har jag tidigare varit inne på att det kan bero på gruppens behov. 

Men att förbereda gruppen på målet tolkar jag som att jobba förebyggande för att skapa en 

stämning, som Blombukettens pedagoger uttrycker, eller öka det personliga ansvaret hos barnen 

som Blåsippan menar. Malténs (1992) punkter för vad en ledare bör ha för egenskaper, anser jag att 

alla pedagoger har och själva uttrycker på olika sätt. Genom att jobba tajt och komma fram till vad 

pedagogerna vill tillsammans ökar också förståelsen för varandra. Arbetslagen är också en grupp på 

ett sätt och enligt Cullenberg (1997) måste det finnas någon form av samarbete för att människan 

ska kunna fungera. Personalgruppen behöver varandra och de tillsammans behövs för att kunna 

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina sociala färdigheter.   

Skillnader	
Avdelningarna med de yngre åldrarna förklarar att deras barn är nya och att pedagogerna får hjälpa 

individerna lite mer. Det låter rimligt eftersom att allt är nytt för barnen och att pedagogerna ställer 

rimliga krav utifrån barnens ålder och kunskaper. På Blåsippan pratar pedagogerna mer om barnens 

ansvar och jag har fått känslan av att barnen är mer självständiga. Detta låter också rimligt. Barnen är 

äldre och har kunnat jobba med sin personliga utveckling mer och borde vara mer förberedda på att 

ta mer ansvar för sig själv och andra. På Blombuketten så upplever jag pedagogerna som uppmanare. 

De förklarar hur de sällan leder barnen eller serverar för barnen utan uppmuntrar barnen istället. Ett 

ökat ansvar och förväntan kräver inte lika tydligt ledarskap, det blir mer ett samarbete. 

Till	sist	
Något som jag i början antog skulle påverka mycket mer var olika ramfaktorer som pedagogerna 

måste förhålla sig till. Men under diskussionerna så togs de sällan upp eller fördes vidare diskussion 

om. Istället så uttrycker pedagogerna hur de föränderliga ramfaktorerna påverkar barnen i det 

positiva. Att förändring sker hela tiden och det är bra om barnen får möta det i verksamheten också. 
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Mitt syfte var att försöka förstå hur pedagoger arbetar för att främja social utveckling hos barnen på 

fritids. Genom att föra samman barn i grupper skapas förutsättningar att skapa sin identitet bland 

sina kamrater, genom att testa sina roller med sina gruppmedlemmar skapas också en förståelse för 

sin egen roll och andras. Pedagogerna vägleder och skapar förutsättningar för att barnen ska mötas 

och skapa kontakter, samtidigt som barnen ska få en meningsfull fritid. Barn ska skapa empati för 

varandra och samtidigt knäcka de sociala koderna om finns i samhället. Empati hänger starkt ihop 

med ansvar och den personliga utvecklingen. De sociala koderna skapas av gruppen tillsammans och 

av pedagogernas inflytande. I mitt syfte försökte jag också se om det finns någon skillnad i 

förhållningsätt beroende på barngrupp. Även om min empiri inte kan styrka ett antagande tycks jag 

ändå kunna ana olika förhållningsätt beroende på ålder. Jag vågar påstå att pedagogerna förhåller sig 

olika för att utmana barnen i deras kunskapsnivå. 

Validitet	hos	resultatet	
Det finns många begränsningar som gör att mitt resultat inte kan styrka generella antaganden, till 

exempel antalet intervjuer och valet att undersöka endast en skola. Men mitt arbete har inte 

fokuserats på att hitta svar utan svarare förstå hur det kan se ut. Men om en större undersökning 

skulle genomföras på samma sätt skulle goda chanser finnas att finna svar. Min personliga relation 

med mina informanter kan ha påverkat resultatet, samtidigt som jag anser att min personliga 

relation har skapat en mer öppen atmosfär under intervjuerna. Eftersom jag aktivt valt bort en 

avdelning kan jag också påverkat resultatet, samtidigt som jag funderat om den avdelningen kunnat 

bidra med några svar eftersom att arbetsgruppen var så pass ny. Att en avdelning i sista minut valde 

att avstå att delta kan ha påverkat när det kommer till att styrka antaganden, jag tror dock inte att 

den avdelningen skulle kunna ändrat på resultatet, men fler informanter blir mer pålitligt 

datamaterial. Eftersom jag har en personlig kontakt med skolans pedagoger vet också de flesta 

barnen på skolan vem jag är. Detta är något som jag funderat kring om det kan ha påverkat. Jag 

förstår att barnen vet vem jag är, vilket gjort att mina observationer möjligen blivit så naturliga som 

de skulle kunna ha blivit. Om jag som okänd kommit för att observera, skulle de ställt fler frågor och 

noterat mig mer.    
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Bilaga	A	
Informationsbrev	till	informanter	
 

Hej! 

 

Mitt namn är Maja Nordlander och jag studerar jag till grundlärare i fritidshem på Umeå universitet. 
Utbildningen är treårig och leder till en kandidatexamen. Som ni vet bollar fritidshemmet idag en 
mycket stor uppgift i att ta hand om stora barngrupper och detta har bidragit till mitt syfte med mitt 
examensarbete. Jag är nyfiken på hur pedagoger jobbar för att få en så fungerande verksamhet som 
möjligt och samtidigt jobba med att uppfylla fritidshemmets uppdrag. Mitt syfte med min studie är att 
undersöka hur pedagoger jobbar för att främja utveckling hos individerna på fritidshem.  

Jag är intresserad av att intervjua er som arbetslag för att få en bredare helhet. Därför är er avdelning 
utvald till intervju. För att stärka intervjuerna vill jag också komma och besöka verksamheten för att se 
den med egna ögon. Medverkan i studien är frivillig och ni har rätt att avbryta när ni vill, men jag är 
naturligtvis glad om ni önskar delta. 

Informationen som framkommer under intervjuerna kommer endast att användas i min 
kandidatuppsatts. Informationen som lämnas behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att spelas in 
på mobiltelefon. Efter att den skrivits av kommer den förstöras. 

Resultatet från ert deltagande bidrar till en klarare uppfattning om vad barnen på fritidshem utvecklar 
med hjälp av er som pedagoger. Från och med början av vecka 12 16/3 och fram till slutet av vecka 13 
27/3 tänker jag att intervjuerna kan äga rum. Intervjuerna kommer att ta ca 40-60 minuter. Känner vi 
att mer finns att säga kan ytterligare intervju ske. Jag förstår att det kan vara svårt att avsätta tid för 
mig och mina intervjuer, därför är jag så flexibel som möjligt.  

Mina kontaktuppgifter kommer längst ner i brevet. För att inte delta kan ni höra av er till mig. Det går 
också bra att höra av sig angående frågor och om ni har önskemål på dag och tid för intervju. I annat 
fall förutsätter jag medverkan och kommer inom kort höra av mig angående intervjutid. 

Avslutningsvis vill jag tacka för ni tar er tid och deltar i min kandidatstudie! 

Med vänliga hälsningar  

Maja Nordlander  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kontaktuppgifter 

Mejl: minmejl@mejl.com 

Mobiltelefonnummer: 070-xxx xx xx 

 

Handledare: 

Svante Åberg 

Umeå universitet 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

 



 
 

 

Bilaga	B	
Intervjumall	

       

 

 

 

 Utveckling av sin identitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad tänker ni när ni delar in grupper? ex. blanda killar tjejer   

   

  Är det alltid samma grupper? 

 

Hur har ni kommit fram till att dessa strategier funkar bäst hos er? 

 

 

När ni planerar aktiviteter vad utgår ni ifrån då? 

 

Vilka aktiviteter funkar bäst i er barngrupp? 

  Varför funkar det bäst tror ni? 

 

Vilka aktiviteter funkar mindre bra i er barngrupp? 

  Varför tror ni det inte funkar så bra? 

 

Ni har X antal barn, hur jobbar ni för att kunna se alla? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Utveckling av ansvarstagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ser aktiviteter ut som tillåter barn att träna ansvar hos er? 

 

 

Ni har en åk x. Hur har ansvarstagandet utvecklats i er grupp? 

 

 

Vad strävar ni i mot för mål att barn ska utveckla inom ansvar? 

 

 

Ni har barnen i tre (ett*) år. Hur ser arbetet ut under tre (ett)år? Vart börjar man och vart vill man 

som pedagog komma med barngruppen? 

 

 

 

 

 

*en avdelning är en förskoleklass och har sin klass i ett år 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling av förmågan att förstå den andres 

perspektiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur jobbar ni med samarbete i er verksamhet? 

  Ser ni någon utveckling? 

 

 

Vilka behov kommer barnen oftast med, i er barngrupp, när ni har samarbetsövningar?  

 

 

Hur jobbar ni med konflikthantering? 

 

 

Hur jobbar ni tillsammans med barnens föräldrar med just att komma överens? 

 

 

Vad kan vara svårast att förmedla när det gäller konflithantering, tycker ni? 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling av sin förmåga att läsa de sociala 

koderna för önskvärt beteende?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tänker ni angående uppmuntran till önskvärt beteende? 

   Finns det för och nackdelar? 

 

Hur jobbar ni med attityder mot olika normer? 

   När kan ni se att olika normer styra barnen? 

 

Alla grupper har en egen norm. Vad som är tillåtet och inte i gruppen. Hur påverkar ni den som 

pedagog, tror ni? 

 

När ni planerar aktiviteter finns det några faktorer som ni måste förhålla er till?  

  – JA. : vad måste ni förhålla er till?  Hur påverkar de utvecklingen tror ni? 

  – Nej: Hur gör ni för att alla barn ska fåplats att utvecklas. 

 

Hur anpassar ni verksamheten till er barngrupp? 

 

 



   

 

Bilaga	C	
	
	
Informationsbrev‐	observationer	
 

Hej! 

Jag heter Maja Nordlander och läser grundlärare på fritidshem vid Umeå universitet. Under min 
utbildning har jag varit kandidat på skolan och haft mina praktiker här. I utbildningen ingår ett 
examensarbete i form av en kandidatuppsats. 

Jag håller på att undersöka hur fritidshemmet bidrar till social utveckling hos barn. Pedagogerna på 
varje fritidsavdelning/klubben och förskoleklasserna har blivit tillfrågad om att del ta i intervjuer. För 
att styrka dessa intervjuer vill jag observera pedagogerna i deras verksamhet och interaktionen med 
barnen. Observationerna kommer endast röra pedagogernas arbetsinsats och inte barnens deltagande. 

Observationerna jag gör kallas för deltagande observation som menas med att jag är deltagande i 
verksamheten. Jag kommer inte använda mig av någon inspelningsteknik utan endast göra egna 
noteringar med penna och papper. 

Jag informerar er vårdnadshavare för att det finns etniska forskningsregler som ni ska känna till.  

 Deltagande är frivilligt och ert barn har rätt att avstå.  

 Informationen jag får in kommer bara användas till min kandidatuppsats och ingen 
annanstans. 

 I min uppsats kommer informationen att avidentifieras så att inga enskilda personer 
kan kännas igen. 

 När uppsatsen blivit godkänd kommer insamlad information som legat till underlag för 
uppsatsen att förstöras. 

Jag vill påminna att det inte är ert/ era barn som kommer observeras utan det är pedagogerna. Men 
eftersom era barn är verksamma med pedagogerna har ni rätt till information. 

Har ni frågor angående observationerna kan ni höra av er till mig (mina kontaktuppgifter kommer 
längst ner i brevet). Avslutningsvis vill jag tacka för ni tar er tid att läsa informationen. 

Med vänliga hälsningar  

Maja Nordlander    

 

 

 

 



   

 

Kontaktuppgifter 

Mejl: minmejl@epost.com 

Mobiltelefonnummer: 070- xxx xx xx 

 

Handledare: 

Svante Åberg 

Umeå universitet 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

 

 


