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Abstract 
Titel: ”We where here first, leave!” – An academic essay concerning how children at the 

after-school centers can enter into destructive groupings and how we as educators can support 

them in order to become included in a broader context with other classmates. 

Author: Emily Vollertzen 

Mentor: Joakim Svartheden 

Term: Spring 2017 

 

This study takes its starting point in a person experience where I had a difficult time dealing 

with a group of students who had come together in a formation when they spent time away 

from their classmates during the first weeks of having after-school activities. The other 

children later felt excluded by the group that had then taken form. Using different methods, I 

attempted to get the group in question to participate in activities with the other children, but 

my efforts were in vain. With the help of Etienne Wenger’s theory of the alliance building 

and communities of practice, I want to investigate in finding answer to why the children 

grouped themselves in this way and the investigation in its turn led me to reflecting upon if 

the children felt secure at the after-school center. The aim of this investigation is to contribute 

to increasing the sense of fellowship among the children at the after-school center and to help 

me, as well as other working educators, to find tools for how one can take action in similar 

situations. The method I have chosen to use for the study is the academic essay, and the 

question I seek to answer is: How can I, as an after-school educator, work so that everyone in 

a class can be included in the same community? I conclude that I have not found a solution 

but rather an opening for how I can support the group as they develop confidence in us adults 

and become secure participants in the operations together with the other children. Such an 

opening can occur, for example when the children in the group are fighting with each other, or 

when there are other ways to reach these closed groups of children. When these openings 

occur, it is especially important for the pedagogue to not try to seize the opportunity and split 

the peer group. Instead, it is important that the adults are trying to build the children's 

confidence in them by treating them with respect and take the time to try to see each child. 
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Sammanfattning 
Titel: ”Vi var här först, gå!” - En vetenskaplig essä om hur barn på fritidshemmet kan ingå i 

destruktiva grupperingar, och hur vi pedagoger kan stötta dem i att ingå i större sammanhang 

med andra klasskamrater. 

Författare: Emily Vollertzen 

Mentor: Joakim Svartheden 

Termin: Våren 2017 

 
Den här undersökningen tar sin utgångspunkt ur en självupplevd händelse. I situationen får 

jag svårt att hantera en grupp med barn som grupperat sig när de spenderat tid utan sina 

klasskamrater de första veckorna på fritids. De andra klasskamraterna känner sig senare 

exkluderade av den grupp som bildats. Jag försöker med olika metoder få gruppen att delta i 

aktiviteter med de andra barnen, men förgäves. Med hjälp av Etienne Wengers teori om 

alliansbildningar och praktikgemenskaper till hjälp vill jag finna svar på varför barnen 

grupperar sig, detta leder i sin tur fram till att jag reflekterar kring om barnen är trygga på 

fritidshemmet. Syftet med undersökningen är att jag vill öka samhörigheten bland barnen på 

fritidshemmet och att jag, men även andra yrkesverksamma pedagoger ska kunna finna 

verktyg för hur man kan agera i liknande situationer. Metoden jag valt att använda för 

undersökningen är den vetenskapliga essän och den frågeställning jag vill svara på är: Hur 

kan jag som fritidspedagog arbeta för att alla i klassen ska ingå i en och samma gemenskap? 

Som slutsats kommer jag fram till att jag inte funnit en lösning, men en öppning för hur jag 

kan stötta gruppen till att känna tillit till oss vuxna och bli trygga deltagare i verksamheten 

tillsammans med de andra barnen. En sådan öppning kan exempelvis uppstå när barnen i 

gruppen blir osams med varandra eller när det finns andra vägar att nå fram till de slutna 

barngrupperna. När dessa öppningar uppstår är det särskilt viktigt för pedagogerna att inte 

försöka ta tillfället i akt och splittra kamratgruppen. Det är istället viktigt att de vuxna 

försöker bygga upp barnens förtroende för dem genom att behandla barnen respektfullt och ta 

sig tiden till att försöka se varje barn.  

 

 
Nyckelord: 

Fritidshem, trygghet, vänner, grupperingar, normer, värden, praktikgemenskaper, barn 
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Berättelse – Kompisgänget urartar 
Det är en solig augustieftermiddag, första skoldagen för de nya ettorna har precis ägt rum. Jag 

står mitt på skolgården med närvarolistan under armen. På listan som jag precis ögnat igenom 

står namnen på de nya ettorna som har börjat på Björkskolan. Jag tänker för mig själv att det 

inte är någon idé att försöka lära mig alla namnen förrän jag har träffat barnen. Dessutom 

kommer bara en liten skara av de nya ettorna att vara på fritids de första två veckorna. 

Barnens vårdnadshavare har fått information från rektorn om att ta hem sina barn direkt efter 

skolan till en början, så att det blir en mjuk inskolning in i skolans värld. De barn som 

kommer till fritids idag kan inte bli hämtade direkt efter skolan av olika anledningar. 

Solen värmer min kind och gröna löv fladdrar i grenarna på eken i en härlig sommarbris över 

skolgårdens skogstomt. Här står jag och väntar, det pirrar i min mage som om det är jag som 

ska gå min första dag på fritids.  

 

Vårdnadshavarna börjar samlas utanför byggnaden där deras barn avslutar sin första skoldag. 

Dörrarna öppnas och jag ser glada men trötta barn springa ut på gården, barnen ser jag springa 

mellan de vuxna för att hitta den vårdnadshavare som ska ta med dem hem. Det går fort och 

många har inom loppet av fem minuter avlägsnat sig från skolgården. Kvar står fem barn från 

klass ett som ser förvirrade ut och samtidigt lite sorgsna, de har ingen aning om vart de ska ta 

vägen. En irriterande tanke slår till hos mig: är det så att barnen inte har fått veta att de ska 

gå till fritids? Varför har vi på fritids inte gått in och presenterat oss för klass ett och berättat 

lite om vår verksamhet? Jag suckar för mig själv men går fram till barnen, de har nu vågat sig 

fram till repgungorna som hänger i trädet och sitter där och dinglar med benen. Jag 

presenterar mig själv, hälsar barnen välkomna till fritids och samlar dem istället vid några 

rundade bänkar som är placerade på gården. Barnen följer motvilligt med och kastar sökande 

blickar över gården, de sätter sig ner och tittar på mig och de femtio äldre barnen som också 

kommit ut till fritids och springer mot skogen. Jag beskriver hur en dag på fritids kan se ut, 

jag visar en kobjällra som vi använder oss av när vi samlar alla barnen som är på fritids inför 

mellanmålet eller inför andra aktiviteter och jag pekar i vilka riktningar toaletterna finns. 

Barnen tittar på mig med stora ögon och jag ser att oron som fanns där tidigare nu har släppt. 

En till fritidskollega ansluter sig till oss och presenterar sig själv, kollegan heter Jesper. 

Barnen säger sina namn och jag kryssar i dem på närvarolistan som fortfarande är väl 

placerad under min arm. Jag kryssar i John, Sandra, Gustav, Filip och Robin. Robin räcker 

upp handen, han vill veta om man får gå iväg och leka nu.  
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Det går en vecka på fritids och de nya ettorna känner sig mer och mer hemma på gården. Det 

rör sig mycket barn från de andra klasserna på fritidshemmet idag, vi pedagoger har kommit 

överens om att de fem ettorna får lite lösare tyglar nu när dem är så få. De får röra sig på de 

andra klassernas gränser för att inte bli ensamma på ettornas område nu innan de andra i 

klassen kommit. Idag regnar det och barnen informerar oss med hjälp av högljudda protester 

om vad de tycker om att vårt fritids är ett utefritids. Det dröjer ytterligare en vecka innan de 

andra barnen i klass ett kommer till fritidshemmet. Jag pratar med mina kollegor om att det är 

bra om det sker en inskolning på fritidshemmet för de ettor som kommer nästa år. Alla håller 

med och vi är överens om att det inte verkar gå någon nöd på de få ettor som är här på fritids 

nu, de har verkligen lärt känna varandra under den här tiden. Gustav och Sandra har blivit 

bästa vänner medan Filip, John och Robin nästintill inte går att skilja åt. Vi pedagoger börjar 

kalla dem för kompisgänget.  

 

Nu har det äntligen gått två veckor och de andra barnen ansluter sig till fritidshemmet. Många 

av dem har hört hur roligt de andra fem barnen som varit där tidigare har haft det, och de nya 

barnen är spända på vad som komma skall. Jag och Jesper går in och möter upp klassen i 

deras hall, vi hälsar dem alla välkomna och ber alla gå på toaletten innan vi möts upp ute vid 

de runda bänkarna. Gustav och Sandra har redan ställt sig i kön till toaletten eftersom att de 

redan kan toalettrutinen innan fritids tar sin början utomhus. Jag ser Filip, John och Robin vid 

ytterdörren och de menar att de minsann inte behöver gå på toaletten. De andra barnen står 

tålmodigt och väntar i toalettkön och det tar en kvart innan alla barnen kommer ut. Vi går i 

samlad trupp mot de rundade bänkarna dit jag har informerat om att alla ska samlas, men på 

plats finns ingen från kompisgänget som gick ut först. Jesper säger att han ska gå en runda 

längs gården för att leta reda på kompisgänget, under tiden letar jag rätt på närvarolistan. Jag 

tar fram kobjällran och börjar ringa i den, Jesper har fortfarande inte hittat kompisgänget som 

avvek från gruppen. De andra barnen tittar på mig som om jag kallar på ett gäng med kossor, 

de vet ännu inte vad kobjällran har för betydelse på fritidshemmet men det vet jag att de andra 

fem barnen blivit varse. Jag står och viftar med bjällran och tittar mig omkring, mycket riktigt 

så kommer kompisgänget med benen släpandes efter sig lite längre bort på gården. När de 

kommit tillräckligt nära för att jag ska höra vad de säger utbrister Sandra irriterat att de redan 

har varit på den här samlingen förut, de vet vad vi kommer att säga! De andra barnen i 

kompisgänget håller med och ser sura ut medan de sätter sig ner längst bort på bänkarna med 

armarna i kors. Resterande barn i klassen riktar nu sin uppmärksamhet mot mig, jag besvarar 
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Sandras protester och säger att jag vet att de hört reglerna förut, men det skadar inte att höra 

dem igen. Jag talar om vart toaletterna finns och visar kobjällran som är viktig att lyssna efter 

när vi har samlingar. Plötsligt avbryter Filip mig och säger i rask takt; 

- Och så går gårdsgränsen där och där och där och man får inte gå på kökstoan, 

får vi gå gå nu?! 

 

Jag tittar på Filip som armbågar Robin för att få medhåll, jag ser en hastig osäkerhet hos 

Robin som säger mig att han kanske inte vågar säga nej till Filip men han tittar ner på sina 

händer medan Filip fortsätter att blänga på honom. Jag ser Jesper som nu har anslutit sig till 

oss och tittar menande på honom för att få stöttning, Jesper höjer på ögonbrynen och vänder 

sig mot Filip, han säger till Filip att han kan gå. Innan Filip hinner gå iväg på toaletten 

informerar jag barnen om att vi alla ska leka en lek tillsammans när klockan har slagit ett. 

Barnen ler och vill veta vilken lek vi ska leka, men Sandra och Gustav suckar och frågar om 

man måste vara med, de vill leka själva säger de. De andra barnens leenden tonas sakta ut och 

jag får en känsla av att de påverkas av Sandra och Gustavs negativa attityd. För att inte låta 

mig påverkas och dras ned i deras negativitet till den arrangerade leken så ler jag stort och 

brett och säger att alla barn är med en liten stund. 

 

Klockan har slagit ett och jag tar fram kobjällran som jag tidigare presenterat som en viktig 

del i vår pedagogiska struktur på vårat utefritids. Barnen kommer direkt och ställer sig i en 

ring, men jag ser att det saknas fem barn. Jag tittar runt över gården och ser att de sitter i en 

trädkoja lite längre bort, de tittar på mig och duckar när de ser att jag tittar tillbaka. De har 

bestämt sig för att inte komma. Jag tar ett snabbt beslut om att jag inte tänker springa efter 

dem den här gången så som Jesper tidigare hade fått göra, eftersom att jag anser att det bara 

lägger grund för konflikt och även osäkerhet hos de andra barnen. Jag börjar presentera leken 

vi ska leka för de barn som har samlats runt mig när plötsligt ett av barnen undrar varför de i 

kojan inte behöver vara med, jag låtsas som att jag inte hör frågan och påbörjar leken. När vi 

lekt klart söker jag upp barnen som suttit och tryckt i trädkojan. Jag säger bestämt att jag vill 

att de alla är med nästa gång, jag fortsätter med att tillrättavisa barnen om att vi varje dag 

klockan ett leker en gemensam lek och det är inte mycket begärt av oss att de faktiskt är med 

då. Barnen svarar att de inte vill vara med och att vi inte kan tvinga dem.  

 

Nästa dag tar jag de fem barnen åt sidan innan klockan slagit ett, jag förklarar igen att vi ska 

leka en lek alldeles snart och att jag gärna vill höra önskemål från dem om vad de vill att 
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dagens lek ska vara. Sandra ler och föreslår Kurragömma, John protesterar och vill att vi leker 

kull istället. Jag ler och säger att vi kan leka Kurragömma idag och kull imorgon, barnen 

nickar och verkar tycka att det är en acceptabel fördelning. Klockan slår återigen ett och jag 

ringer i kobjällran för att samla barnen. Alla barnen kommer förutom fem stycken, jag ser att 

de återigen sitter i trädkojan och spejar på oss. Jag ropar på dem att komma ner, vi ska ju leka 

Kurragömma. Jag får ingen reaktion ifrån dem till en början men ganska snart ser jag Sandra 

kliva ner från trädkojan för att ansluta sig till oss. Hon tittar tillbaka mot trädkojan och ser lite 

skamsen ut. Under tiden vi väntar in Sandra har nu istället barnen som samlats kring mig 

börjat att vrida och vända på sig. De har inte heller någon lust att vara med om barnen i 

trädkojan slipper, de vill också leka fritt precis som dem i kojan. Jag påbörjar leken ändå och 

ropar hastigt ut att jag är den som räknar, jag börjar räkna och hör skor skrapa i gruset när de 

springer iväg för att gömma sig. När jag räknat klart och tittar upp ser jag genast fyra barn och 

ropar; 

- Hittad Johanna! Eller hann ni inte gömma er?  

 

Johanna tittar på mig och snörper på munnen, hon säger att hon inte är med i leken och går 

därifrån. De andra tre barnen säger att de inte heller är med och börjar gå mot trädkojan där 

fyra barn från kompisgänget sitter. Jag hör högljudda protester från trädkojan där barn ropar 

att de minsann var där först och hit får ni inte komma. Jag fortsätter att leka Kurragömma 

med de få barn som fortfarande är med men avbryts ganska snabbt av ledsna barn som inte får 

vara med kompisgänget i trädkojan.  

 

Veckan går och det är samma visa varje gång vi ringer i bjällran, det är alltid samma barn som 

vägrar att komma till leken klockan ett men det har även börjat ske vid mellanmålet och andra 

milstolpar under dagen. De fem barnen kommer oftast inte förutom vid några få tillfällen då 

Robin eller John kommer. Däremot får jag en känsla av att de blir varse sitt svek mot 

resterande barn i den lilla gruppen när de väl kommer tillbaka. När arbetsdagen lider mot sitt 

slut möter jag fritidschefen i hallen, jag berättar för henne om situationen i klass ett och vilka 

svårigheter jag och Jesper möter. Fritidschefen tittar på mig med stora ögon och meddelar mig 

om att hon just i detta nu var på väg till oss med några mail hon fått från två av barnens 

vårdnadshavare i klassen. I breven står det summerat att deras barn känner sig exkluderade 

och ensamma, de känner utanförskap och några uttrycker att de inte har några vänner alls i 

klassen och en ville inte gå till skolan över huvud taget. Jag, Jesper och Fritidschefen tar 

beslutet om att alla barns lekvanor och grupperingar i klassen ska undersökas genom 
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observationer den kommande veckan, för att få lite klarhet i vad som kan tänkas ligga bakom 

den här känslan av utanförskap som barnen har. 

 

En ny vecka drar igång och alla barnen i klass ett samlas ute vid de rundade bänkarna, jag 

berättar för barnen att vi idag ska gå ut på den stora ängen som ligger utanför skolans område. 

Då är det viktigt att alla följer med och ingen går därifrån själv utan en vuxen eftersom att det 

ligger en bilväg precis intill. Alla barnen följer med ut till ängen och jag ser dem springa åt 

alla möjliga håll när vi passerar grinden. De hoppar och rullar i gräset och några klättrar i ett 

träd. Jag tittar på hur alla barnen leker tillsammans, jag funderar på om det är miljön på 

gården som gör att barnen känner utanförskap, och om det finns något där uppe som gör att 

barnen lättare grupperar sig. Här på ängen leker alla tillsammans och har det jätteroligt tänker 

jag när jag plötsligt blir motbevisad. Lite längre bort i utkanten av ängen finns det en stor 

stenbumling, där ser jag kompisgänget sitta och trycka. Lite då och då kommer olika barn i 

klassen som vill försöka vara med bakom stenbumlingen, men de blir genast avvisade.  

- Gåååå! 

 

Hör jag ett av barnen i kompisgänget utbrista. Jag ser barnen en efter en gå bort mot grinden 

med sorg i blicken, de passerar mig efter mötet med kompisgänget och undrar när de ska gå 

tillbaka till skolgården. Jag uppmuntrar dem att fortsätta leka ett tag till, det såg ut som att de 

lekte så roligt nyss. Men det verkar som att några barn inte har någon lust att leka längre. 

 

När veckan passerar har jag agerat vittne till liknande situationer där barn försöker få vara 

med i gemenskapen kompisgänget har men utan att lyckas. Jag ser på barnens huvud som är 

placerat med hakan i halsgropen och en flackande blick att det är ett tungt nederlag att bli 

avvisad. Jag kan inte förstå varför de vill leka med just dessa fem barn när de har en hel klass 

med roliga kamrater att leka med. Vid fler tillfällen vill jag försöka att medvetet dela in 

barnen i grupper där dessa fem inte sitter, leker eller står bredvid varandra, men detta 

resulterar i att de hamnar i konflikt med mig och även de andra barnen. En dag är alla förutom 

John i kompisgänget sjuka eller bortresta. Jag tar tillfället i akt för att försöka integrera John 

med de andra barnen, men av någon anledning kan inte John hitta vägar in i de andra barnens 

lek. Jag ser att John stryka runt oss vuxna hela dagen, han närmar sig mig och tittar med 

ledsna ögon mot parkeringen och säger; 

     - När kommer mamma? Jag vill hem… 
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Frågeställning - Vad är det som står på spel? 

Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors (2009, s. 15) talar i sin bok Varför vetenskap? 

om det vetenskapliga problemet, de beskriver begreppet som skillnaderna som uppstår i vad 

vi tror oss veta om verkligheten och vad som faktiskt händer där. Jag vet, och förväntar mig 

att grupperingar kommer ske bland barnen, detta är min förförståelse om verkligheten. Det jag 

däremot inte är beredd på är att en liten grupp skapas under inskolningsdagarna som sedan 

påverkar de andra barnens vistelse på fritidshemmet negativt i den utsträckningen att många 

känner utanförskap, exkludering, utsatthet och minskad lust till att gå till skolan.  

 

Det centrala i dilemmat är att fem barn har funnit varandra och bildat en sluten grupp som 

andra barn exkluderas från. Gruppens syfte är att få leka eller bara att få vara tillsammans. För 

de andra barnen och ibland även för oss vuxna ser det egentliga syftet ut att vara att trotsa de 

vuxnas bestämmelser och reglerna som är uppsatta på fritidshemmet. Något som resulterar i 

att de andra barnen även prövar på denna metod för att få en chans att platsa i de fem barnens 

grupp. När de trots sina försök att få tillgång till gruppen utesluts ändå skapas en känsla av 

utanförskap hos dessa barn. Kan jag sära på kompisgänget? De andra barnen kanske får 

möjlighet att hitta kamrater i kompisgänget om gruppen löses upp, men kompisgänget har ju 

funnit metoder för att skapa kamratrelationer. Särar jag inte på kompisgänget hämmas dem i 

sin fortsatta sociala utveckling då de inte interagerar med andra barn i klassen, tillfällen att 

möta nya individer minimeras. De andra barnen fortsätter också att känna sig exkluderade och 

icke önskvärda lekkamrater om jag inte särar på kompisgänget, men jag riskerar även att 

hierarkier växer sig ännu större i det maktspel som redan existerar i kompisgänget. Jag ställs 

inför ett val om att splittra kamratgruppen eller ej, kan jag verkligen göra det nu när dem 

tillägnat sig metoder för att etablera kamratrelationer? 

 
Min frågeställning är;  

Hur kan jag som fritidspedagog arbeta för att alla i klassen ska ingå i en och samma 

gemenskap? 

Syfte – Vad vill jag försöka synliggöra? 

Syftet med den här undersökningen är att finna metoder för att öka samhörigheten i 

barngruppen på fritidshemmet och ge mig, men även andra yrkesverksamma fritidspedagoger 

och lärare verktyg för att hantera och förstå situationer där barns grupperingar kan bli 
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problematiska. Men också hur grupperingar bland barnen kan vara ett uttryck för någonting 

betydligt mer komplicerat än vad man först vill tro.  

Metodreflektion – Varför essä? 
Metoden jag använder mig av för att undersöka ämnet kring barns grupperingar är 

vetenskaplig essä. Lotte Alsterdal (2014, s. 53) beskriver metoden essäskrivande som en 

lärprocess, en väg i tre steg som inte avslutas med några givna svar på hur dilemmat skulle ha 

kunnat hanteras. Dessa tre steg består av en berättelse om en svårbedömd situation, egna 

tankar samt frågeställningar kopplat till berättelsen och slutligen olika teoretiska perspektiv på 

det upplevda dilemmat. Genom att skriva i essäform kan jag synliggöra det komplexa i en 

specifik situation och reflektera över mitt arbete på fritidshemmet. Maria Hammarén (2005, s. 

17) menar att reflektion är viktigt för att utveckla yrkesskickligheten. Hon beskriver även hur 

den skrivande processen är en bra metod för detta och att texten synliggör erfarenhetsgrundad 

kunskap på ett sätt som annars hade varit svårare att förstå (Hammarén 2005, s. 17). Min essä 

tar sin utgångspunkt i en situation där jag både varit observatör och aktör i något som jag 

upplevt som ett dilemma. Observationerna och mitt eget handlande i berättelsen blir det 

empiriska materialet som jag kommer att använda mig av när jag reflekterar kring händelsen 

med hjälp av olika teoretiska perspektiv. Det finns såklart nackdelar med att utgå från egna 

upplevda berättelser, bland annat att många beteenden och yttringar inte alltid kan förstås 

genom enbart observation (Patel & Davidson 2011, s. 91). Ännu en nackdel är att händelsen 

betraktas genom mina ögon vilket kräver att jag i den största mån det går, försöker ta mig an 

barnens perspektiv i den reflekterande delen av denna text. Jag har valt att inte göra en 

kvantitativ studie, som innebär att en datainsamling genomförs med mätbara variabler. 

Datainsamlingen, eller empirin är istället av kvalitativ sort för att observationerna ligger i det 

förflutna och placeras ur sin kontext om den observeras på nytt, alltså inte mätbar (Ahrne & 

Svensson 2011, s. 12). De fördelar som finns med att skriva en berättelse i essäform är att jag 

kan reflektera över mitt eget handlande och min egen profession som fritidspedagog, att sätta 

ord på min praktiska kunskap. 

 

Alla personer, kön och namn är fingerade för att försvåra identifiering av individer och 

grupper. Forskning som berör och innehåller ett deltagande av människor ska ges största 

möjliga konfidentialitet och vad som kan anses vara etiskt känsligt för individen eller dess 

efterlevande ska skyddas och anonymiseras (Vetenskapsrådet 2002, s. 12).  
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Läroplanen – Vad är mitt uppdrag? 
För att kunna börja gräva i mitt dilemma vill jag redogöra för vad som står i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2016 om fritidshemmets 

uppdrag. Inte för att på något vis slå ifrån mig ansvar, utan för att ställa det som står i 

läroplanen mot vad som faktiskt sker i verksamheten. Det står i Läroplanen under rubriken 

skolans värdegrund och uppdrag att leken är en väsentlig del i barnens aktiva lärande när de 

ska tillägna sig kunskaper, speciellt under de tidigare skolåren (Skolverket 2016, s. 9). 

Därmed har vi pedagoger på fritidshemmet beslutat att minst en arrangerad lek ska äga rum 

varje dag. Samtidigt vet jag att många barn leker otroligt många olika lekar på egen hand och 

att vi pedagoger egentligen bara behöver finnas närvarande kring dessa lekar, för att stötta 

dem i deras aktiva lärande. Men det finns även många barn som inte kan komma in i leken 

själva, styra upp egna lekar eller ingå i gemenskaper lika naturligt som sina klasskamrater. 

Därför är det viktigt för oss att dessa lekar äger rum kontinuerligt för att alla barn ska få 

samma förutsättningar till social lek med andra barn. Vidare står det i Läroplanen om hur 

skolan ska arbeta för att vara en social gemenskap där barnen kan känna sig trygga och har 

viljan och lusten att lära (Skolverket 2016, s. 10). Denna trygghet ligger främst i den 

organiserade miljön som existerar runt barnen där de kan känna tilltro till oss vuxna. 

Pedagogerna bygger ett hölje av rutiner, normer och värden kring barnen där de kan känna sig 

trygga, vi har som avsikt att låta detta hölje växa sig större och större ju äldre barnen blir. Den 

sociala tryggheten är bland annat den vi tänkt bygga upp tillsammans med barnen när vi leker 

vår gemensamma lek för att göra det som läroplanen vidare beskriver som att utveckla 

känslan för samhörighet (Skolverket 2016, s. 12).  

 

I Läroplanen finns även en egen del för fritidshemmets specifika uppdrag, sammanfattat står 

det att undervisningen ska erbjuda barnen en meningsfull fritid som utgår från deras behov, 

erfarenheter och olika intressen (Skolverket 2016, s. 24). När jag väljer vilken lek vi ska leka 

klockan ett så utgår jag från vad barnen ibland leker under sin fria tid, men jag kan också utgå 

från vad jag anser är bäst för gruppen att leka. Det kan handla om olika samarbets- eller 

improvisationsövningar för att få syn på önskningar eller svårigheter som kan finns i gruppen. 

Vi kan också läsa under fritidshemmets uppdrag att vi som arbetar i verksamheten ska stötta 

barnen i att utveckla sin förmåga till att lära tillsammans med andra genom bland annat lek, 

men också stötta dem i att utveckla goda kamratrelationer samt möjliggöra till att barnen kan 

känna tillhörighet i gruppen (Skolverket 2016, s. 24). Jag tolkar detta som att det är särskilt 
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viktigt att kompisgänget är med i den gemensamma leken. Här kan de öva på att öppna upp 

den slutna gruppen och möjliggöra för andra att delta i deras leker efteråt, men även hitta nya- 

eller fler kamratgrupper att ingå i. Dessa barn måste också öva på att samarbeta med varandra 

i den slutna gruppen men också med andra utomstående barn, de övningarna ser jag att barnen 

kan finna i den gemensamma leken.  

 

Det står i Läroplanen att vi som arbetar på skolan ska utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt när vi arbetar med barnen och visa respekt för den enskilda individen i det 

dagliga arbetet på fritidshemmet, och i all annan verksamhet på skolan (Skolverket 2016, s. 

12). När jag möter kompisgänget i hallen visar jag att jag ser att de inte riktigt är nöjda med 

verksamheten som erbjuds på fritidshemmet, jag visar respekt för individerna. När jag 

föreslår att de får välja dagens lek utgår jag från ett demokratiskt förhållningssätt där de kan 

få känna sig delaktiga i det som sker hos oss. Jag försöker i den situationen göra fritidstiden 

och lekarna med de andra barnen tilltalande för dem, genom att de kan få vara med och 

påverka vilken lek vi ska leka. 

 

För att sammanfatta en reflektion kring läroplanen har jag kommit fram till att det finns flera 

anledningar till varför vi på fritidshemmet väljer att leka en lek klockan ett. Bland annat för 

att genom att leka en gemensam lek med alla i klassen öppnas möjligheter till att möta nya 

kamrater som barnen annars kanske inte hade lekt med. En till anledning är att implementera 

lekar som de äldre barnen lekt med oss på fritids under tidigare år. När ettorna känner sig väl 

förtrogna med reglerna och hur leken går till så kan vi under lekdagar leka dessa med alla 

klasser på fritidshemmet, något som har uppskattats av tidigare ettor. Verksamheten ska vara 

trygg och vi ska stötta barn i den sociala interaktionen med andra människor. När 

kompisgänget drar sig undan blir de andra barnen otrygga eftersom de inte får eller kan veta 

vad klasskamraterna håller på med. När kompisgänget så hängivet umgås med varandra varje 

dag tolkar jag det som att dessa kamrater är trygga i varandras sällskap, men är det verkligen 

så? Vi på fritidshemmet ska erbjuda barnen en meningsfull fritid där barnens intressen och 

behov ska stå i första rummet. För att få syn på barnens intressen och behov kan vi i 

demokratiska samtal se till att barnen får delta på utvärderingar och planering av 

verksamheten. Kompisgänget erbjuds en chans till att påverka sin tid på fritidshemmet genom 

demokratiska samtal och gemensamma beslut, men de tackar nej till detta. Detta får mig att 

reflektera kring om barnens avvikande verkligen handlar om de konkreta aktiviteterna som 



	 14	

erbjuds inom verksamheten, eller om istället anledningen till kompisgängets agerande kanske 

bottnar i något djupare? 

Praktikgemenskaper och allianser – Hur kan grupperingen förklaras? 

Praktikgemenskaper 
Jane Lave och Étienne Wenger har tillsammans år 1991 myntat begreppet community of 

practice som kan översättas till praktikgemenskaper. Teorin behandlar legitimt perifert 

lärande och beskrivs som meningsskapande och det lärande som sker i relationer tillsammans 

med andra (Dahl 2011, s. 14). År 1998 fortsatte Wenger att utveckla teorin om 

praktikgemenskaper, han menar att för att världen ska bli meningsfull för människan krävs 

det två saker: ett aktivt deltagande som uppnås genom att tillhöra, tala, känna och tänka med 

andra människor, samt att kunna förtingliga mänskliga erfarenheter till objekt, att göra 

abstrakta ting mer konkreta för att vi lättare ska kunna förstå dem (Wenger 1998, s. 53-58). 

Alla människor ingår i någon eller några former av praktikgemenskaper och processen i 

gemenskapen utgör grunden till det som gör att vi får möjligheten att förstå och göra vardagen 

begriplig och meningsfull tillsammans med andra. För att förhandla om mening i en grupp 

behöver vi enligt Wengers teori reflektera över ett gemensamt lärande eller en gemensam 

repertoar (Wenger 1998, s. 82). 

 

Den praktikgemenskapen som existerar i min berättelse är i stort fritidshemmet, här samlas 

barn efter skoltiden och har ett gemensamt intresse av att göra den fria tiden på eftermiddagen 

lustfylld och trygg genom lek och möten med andra barn och vuxna. Fritidshemmet som 

praktikgemenskap kan sedan i det här fallet delas upp i tre fält. Dessa tre fält är först vi 

pedagoger som på olika sätt vill se till att barnen har en lärorik fritid innan de går hem, sedan 

har vi de barn som vill delta i aktiviteterna vi erbjuder och sist de barn som inte vill delta. De 

deltagande barnen ser den styrda leken som ett komplement till den fria leken och de möten 

som sker på fritidshemmet. De icke deltagande barnen vill av olika anledningar inte vara med, 

antingen för att de inte finner leken lustfylld eller för att de känner sig otrygga i situationen. 

Det gemensamma målet för de icke deltagande barnen är att slippa delta i arrangerade lekar. 
 

Jag har de första två veckorna på fritids fem barn som jag hoppades skulle komma överens, 

detta var min föreställning om hur verksamheten skulle bli. När dessa barn närmade sig 

varandra gav jag dem antagligen positiv respons och uppmuntrade dem till att leka med 
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varandra istället för att vara beroende av vår vuxna styrning. När barnen blivit vänner så 

började vi pedagoger att kalla dem för kompisgänget som ett samlingsnamn för de fem 

barnen, däremot kallade vi inte barnen vid detta samlingsnamn så att dem hörde det. Vi 

bemötte barnen som en grupp och inte som individer. Har vi utsatt kompisgänget för något 

som Philip Hwang och Björn Nilsson (2014, s. 120) kallar för en självuppfyllande profetia? 

Begreppet innebär att vi tolkar signaler och beteenden från andra, dessa tolkningar omvandlas 

sedan till starka förväntningar vi har på gruppen eller individens agerande. Individerna klär 

sig i den roll vi ger dem för att de förväntningar vi har påverkar den egna självbilden hos den 

andre människan. Kan vi pedagoger ha påverkat barnen till att klä sig i rollerna de tagit på 

sig? 

 

Wenger (1998, s. 56, 77) beskriver hur olika relationer etableras inom praktikgemenskapen, 

dessa relationer är en blandning av konkurrens och allianser, makt och beroende samt sinnlig 

njutning kontra bedrövelse. Konkurrensen och allianserna representeras av de barn som vill 

leka lekar och de barn som inte vill leka lekar. Det blir en dragkamp om vad fritidshemmets 

dag ska innehålla och de olika viljorna tar jag med mig till möten med kollegor för att 

överväga vårt beslut om den styrda leken. Jag utövar min makt när jag säger att alla barn ska 

vara med och de icke deltagande barnen utövar sin makt när de springer iväg och gömmer sig. 

De barn som gärna vill leka lekarna hamnar i ett underläge där de blir beroende av hur jag 

hanterar situationen med barnen som inte vill delta. Leker jag leken utan de icke deltagande 

barnen eller kommer jag att behöva lirka med dem en lång tid, som resulterar i att vi inte 

hinner leka? Den sinnliga njutningen finns både där barnen som vill leka får leka med bara 

mig och där de barn som inte vill leka tillsammans med de andra, slipper. Bedrövelsen 

uppstår i praktikgemenskaperna när situationer där barn inte vill delta i leken sker, då känner 

jag och de barnen som vill leka oss bedrövade. De icke deltagande barnen känner sig 

bedrövade när de blir tvingade till att leka leken ändå. Relationerna kring makt och beroende 

yttrar sig även när John inte vet vad han ska ta sig till när alla i gruppen är frånvarande en dag 

och när Sandra skamset tar sig ner från trädkojan för att delta i leken kurragömma. 

 

För att platsa i en praktikgemenskap krävs enligt Wenger (1998, s. 174-179) ett hängivet 

engagemang där barnen hjälper varandra, genom föreställningar konstruerar barnen en 

identitet som platsar i just den praktiken men kan också innebära att man skapar en gemensam 

föreställning om världen. Till sist krävs att individen anpassar sig vilket betyder att en i 

gruppen övertygar andra om det gemensamma målet och värderingarna som ska finnas där. 
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Individer anpassar sig sedan efter de rådande normer och värderingar som finns i gruppen för 

att få ingå i den. Vidare beskriver Wenger (1998, s. 180) hur anpassning tar energi, och att få 

andra att anpassa sig kräver att individen utövar en viss makt över andra. 

 

 
Figur 1. Olika kriterier för att platsa i en praktikgemenskap (Wenger 1998, s. 174). 

 

Ett hängivet engagemang finns i praktikgemenskaperna på fritidshemmet. Vi vuxna försöker 

på olika sätt se till att alla barn får känna att deras tid på fritidshemmet är lustfylld. De 

deltagande barnen är engagerade i att tiden på fritidshemmet är fri från konflikter och deltar i 

det vi vuxna erbjuder. De icke deltagande barnen är engagerade i att få vara med varandra och 

inte den stora gruppen. De deltagande barnens föreställningar och identifieringar är att de är 

tillmötesgående och glada. De icke deltagande barnens föreställningar är att fritidstiden 

faktiskt är den fria tiden och jag kan tro att de identifierar sig med att vara individer som inte 

sväljer vuxnas ord och beslut med hull och hår. Vi pedagoger har föreställningar om att alla 

barnen ska trivas på fritidshemmet och identifierar oss med att vi utövar en god barnomsorg. 

Vad det gäller anpassningen i Wengers figur om kriterier för att platsa i praktikgemenskapen 

så reflekterar jag genast över de olika maktutövningar som finns i verksamheten jag jobbar i. 

Vi pedagoger anpassar oss efter varandras värderingar och normer kopplat till vad som står i 

läroplanen och detta utgör sedan innehållet i vår verksamhet på fritidshemmet. Barnen 

anpassar sig efter det vi bestämt och går med på det gemensamma målet vi ställt upp på 

fritidshemmet. Senare skapas en grupp som inte anpassar sig efter våra mål och för att ingå i 

den gruppen måste de andra anpassa sig efter den nya gruppens strävan, att inte behöva 
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anpassa sig efter pedagogernas val av styrda lekar. Detta leder till att vi vuxna måste utöva 

makt för att försöka få alla barnen med på våra gemensamma mål igen, samtidigt skapas 

andra maktförhållanden i den nya gruppen där de kämpar för att övertyga de andra barnen om 

gruppens mål. Jag har svårt att sätta fingret på vem i gruppen det är som utövar makt över de 

andra barnen, men jag vill tro att det är någon i kompisgänget för att det var där motståndet 

till styrd lek började. Men frågan är om det är relevant att försöka finna den specifika 

individen och källan till motståndet. Efter att ha reflekterat över makt och anpassning får jag 

en känsla av att om jag gör försök till att finna individen som utövar makt över sina kamrater, 

så kan det lätt leda till att jag enbart försöker motverka den maktutövning som är en 

konkurrent mot min egen makt över verksamheten. 

 

Alliansbildning 
Praktikgemenskapen syftar till att människor enas kring gemensamma mål och samlas i 

grupper där det finns ett ömsesidigt engagemang för specifika aktiviteter som gör tillvaron 

meningsfull. I dessa praktikgemenskaper bildas sedan allianser som kretsar kring ett fokus om 

en gemensam, norm, fråga eller ett mål (Wenger 1998, s. 73). I alliansen existerar oftast en 

kärna av olika individer som enas kring och skyddar ett interaktionsutrymme och specifikt för 

allianser är att andra individer exkluderas från den (Dahl 2011, s. 19-20). I mitt dilemma 

skyddas kompisgängets interaktionsutrymme från de andra barnen genom att de ber de andra 

barnen att gå, de drar sig även undan från dem andra. De barnen som tillhör samma 

praktikgemenskap, de som inte deltar i den styrda leken har där av inte tillgång till alliansen. 

Detta medför den känslan av utanförskap som de andra barnen känner och uttrycker senare i 

hemmet. 

 

Det centrala i alliansbildningen är att förhandla om olika positioner i gruppen, dessa 

positioner är kärnan i gruppen, de temporära medlemmarna och de perifera medlemmarna 

(Dahl 2011, s.20). Anledningen till att barn utesluts ur kompisgängets allians kan handla om 

att de finner en trygghet hos varandra och en otrygghet i resterande delen av verksamheten. 

Praktikgemenskapen av icke deltagande barn har ett gemensamt intresse av att få slippa delta i 

styrd lek, men om kompisgängets specifika mål i alliansen är att vara en trygg hamn att vila i 

är det självklart inte lätt att släppa in okända eller som okänd försöka få plats i gruppen. När 

jag närmar mig kompisgänget ser och hör jag att de leker mamma, pappa, barnlekar samt 

lekar som går ut på att de är olika sorters djur. Lekarna kompisgänget vill leka är allmänt 
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kända för andra vilket gör att många barn kan delta i dessa och engagera sig i samma mål, 

men kompisgänget avvisar sina klasskamrater ändå. Det blir uppenbart för mig att det inte är 

leken de vill skydda i kompisgänget allians, det är deras relation till varandra. 

 

Det verkar som att det är relationen som är den gemensamma repertoaren barnen funnit under 

de första veckorna på fritidshemmet. De fem barnen kastades in i en helt ny kontext på 

fritidshemmet, här var de själva och hade bara varandra i ett hav av äldre barn som känner 

varandra sedan länge. När det bara är fem barn är det lätt att knyta an till alla, 

kamratgemenskapen blev den trygga platsen barnen kunde vila i under den nya omställningen 

från att gå på förskolan till att nu gå i skolan och på fritids. När de andra barnen i klassen kom 

till fritids två veckor senare blev relationerna i kompisgänget hotade, det kom nya kamrater 

att leka med. När barnen i alliansen utesluter andra och drar sig undan vill jag tro att detta är 

för att skydda den trygghet någon eller fler känner i alliansen. Kompisgänget skyddar 

alliansen också med att på olika sätt bestraffa kamrater som går in och ut ur alliansen, samt 

genom olika maktpositioner. När Sandra väljer att komma ned från trädkojan för att delta i 

kurragömma gör hon något som Wenger (1998, s. 114) menar är att försöka skapa broar 

mellan olika allianser. Hon rör sig mellan olika grupper och vill ingå i båda två, hon vill delta 

i kurragömma men fortfarande vara en del av kompisgänget. Detta är ett stort risktagande av 

Sandra då de övriga i gruppen inte verkar helt nöjda med hennes beslut. Men hon är 

välkommen tillbaka in i gruppen igen, däremot antagligen inte utan någon form av prövning 

för att få tillbaka sin tidigare roll i kompisgänget. Detta får mig att tro att Sandra inte tillhör 

kärnan i alliansen utan snarare befinner sig i periferin eller deltar som en temporär medlem.  

 

Varför bildar kompisgänget en sådan sluten allians? 
När kompisgänget börjar på fritids är de själva de två första veckorna, de agerar till en början 

väldigt osäkert och har svårt att få ett grepp om vad fritids handlar om. Barnen lär känna 

varandra väl efter det att vi vuxna har uppmuntrat dem till att leka med varandra, vi finns som 

stöd runt omkring deras lek istället för att styra upp aktiviteter. Det nya miljöombytet med en 

massa regler och nya vuxna människor för de fem kamraterna samman, de blir väldigt goda 

vänner och finner trygghet hos varandra, det bildas en allians. Efter två veckor kommer de 

andra klasskamraterna till fritidshemmet, kompisgänget avviker från gruppen och stänger 

alliansen för åtkomst av de andra barnen. Kompisgänget är inte intresserat av att delta i de nya 

konstiga arrangerade lekarna vi vuxna introducerar, detta har de inte blivit tvingade till förut. 
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Gruppen sluter sig ytterligare av de nya konstigheterna och vill vara kvar i det trygga rummet 

de skapat tillsammans under de två första veckorna, rummet sluts desto mer när andra 

klasskamrater vill komma in kompisgängets allians. Barnen känner att de behöver skydda det 

interaktionsutrymme de skapat både från vuxna och andra barn. Kompisgänget utesluter 

antagligen inte de andra barnen medvetet utan de försöker snarare att skydda den trygghet de 

funnit hos varandra. De andra barnen upplever att de blir exkluderade när de inte får vara med 

och känner att de inte har några kompisar och vårdnadshavarna kontaktar fritidshemmet.  

 

Kompisgänget gör allt för att bevara det gemensamma målet om att få vara kvar i sitt trygga 

rum, detta gör de genom att ställa sig på tvären och trotsa oss vuxna. Flera barn hänger med 

på trotsandet av den styrda gemensamma leken och det bildas praktikgemenskaper i klassen, 

de som vill delta, de som inte vill delta och vi vuxna som vill att klassen ska göra något 

tillsammans. Olika roller och positioner byggs upp inom kompisgängets allians, någon eller 

några är kärnan i gruppen medan de andra befinner sig i periferin. Ett beroende växer i 

gruppen där medlemmarna förlitar sig på ledaren eller varandra för att tryggheten ska bevaras, 

de förhandlar tillsammans om hur tryggheten ska upprätthållas och leda till mening. När en 

eller flera individer i alliansen inte infinner sig i verksamheten en dag försätts de andra i en 

obalans och en otrygghet, något som yttrar sig när John är ensam på fritids en dag.  

 

Genom att reflektera kring teorin om praktikgemenskaper och alliansbildningar på 

fritidshemmet kan jag göra ett försök till att sortera bland de olika orsakerna som kan finnas 

till att det blivit på just det här sättet på min arbetsplats. Det har skapats en grupp av barn och 

gruppen har något gemensamt de vill skydda. De vill skydda den trygghet som uppstått i 

kamratgemenskapen när de möter nya miljöer och situationer, detta bidrar till att barnen 

känner sig osäkra som möjligtvis senare utvecklas till otrygghet. 

Att vara trygg på fritidshemmet – Vad är att vara trygg? 

Verksamheten på fritidshemmet bygger på ett grupporienterat arbetssätt där möten mellan 

barn, samt mellan barn och vuxna är viktiga redskap för arbetet och utvecklingen som sker på 

fritidshemmet (Fritidshem 2014, s. 14). Gruppens storlek kan påverka barnens välbefinnande 

på fritidshemmet, är barngrupperna för stora får pedagogerna svårt att se och möta varje barn 

vilket kan resultera i att barnen känner sig otrygga (Fritidshem 2014, s. 25). När 

kompisgänget började på fritids så var de bara fem stycken, de hade därmed goda 
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förutsättningar för att bli sedda av oss vuxna i och med att gruppen var så pass liten. Björn 

Haglund (2004, s. 122) beskriver även han hur viktigt det är för barnen att bli sedda av oss 

pedagoger om de ska få en chans till att känna sig trygga i verksamheten. Att samtala om 

vardagliga saker och att faktiskt ta sig tid till att göra detta ses som en väg för att 

uppmärksamma barnet och därmed skapa trygghet. Under de första två veckorna när endast 

kompisgänget befann sig i verksamheten har vi pedagoger självklart samtalat med barnen om 

vardagliga saker så som fritidsintressen, husdjur, skolgången, förväntningar med mera. Vi har 

däremot också uppmanat barnen till att lära känna varandra och försöka knyta starka 

vänskapsband, har vi i och med det givit signaler om att vi vuxna inte finns där för barnen? 

Eller började kompisgänget känna sig otrygga senare när de andra klasskamraterna kom till 

fritids, då jag inte hade lika stor möjlighet till att se dem alla? Borde då inte fler barn gett 

utryck för otrygghet? Någonstans har en lucka uppstått där barnen i kompisgänget har fått 

frihet till att bestämma hur deras eftermiddag skall se ut, en makt som inte alltid är lätt att 

hantera som barn.  

 

Maud Ihrskog (2006, s. 126) talar om att ha- eller att vara någons kompis kan innebära att 

man har någon att anförtro sig till, någon man kan vända sig till när något är jobbigt eller 

svårt. Vidare beskriver hon att känslan av att vara behövd och bekräftas av 

andra är avgörande för att man ska kunna känna sig trygg som individ (Ihrskog 2011, s. 1). 

De första två veckorna lärde kompisgänget känna varandra väl, de behövde varandra eftersom 

det inte fanns många andra barn i verksamheten och därmed bekräftade de varandra som 

värdefulla individer. De försöker att anförtro sig till varandra när någonting blir svårt, som 

exempelvis när det kommer nya kamrater till fritidshemmet. De försöker behålla sin allians 

som de skapat under de första två veckorna genom att sluta den. Deras relation, där de alla 

behöver och bekräftar varandra hotas nu av nya spännande individer. De blir varse att 

alliansen inte är så stark som de trott när Sandra går ner från kojan för att leka kurragömma, 

hon hotar den trygghet de tillägnat sig i den lilla gruppen. Sandra känner sig otrygg i sin roll i 

kompisgänget när de blir förargade över hennes agerande. När hon gick ner från kojan fick 

hon blickar som uttalade svek från de andra barnen i kompisgänget. Olika maktordningar 

skapas i gruppen för att upprätthålla konstellationen i alliansen. Barnen i kompisgänget tror 

att de behöver varandra och är därmed vad de tror, trygga. Men de utsätter varandra för 

obehagliga situationer när någon gör något som strider mot normen som lever i gruppen. Är 

det min sak att uppmärksamma barnen i kompisgänget om den problematik och otrygghet 

som lever där? Och hur gör jag det i så fall? 
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Lottie Lofors-Nyblom (2009, s. 144) talar om hur barn som inte har trygghet i gruppen 

spenderar kopiösa mängder med energi och tid för att ingå i sammanhang tillsammans med 

andra, detta påverkar i sig sedan skolarbetet men även förmågan till att påbörja och avsluta 

aktiviteter. De andra barnen på fritidshemmet lägger ner otroligt mycket tid och energi på att 

få ingå i kompisgänget, det är något speciellt som de har som de andra barnen vill vara 

delaktiga i. De andra barnen kanske inte har en trygghet i kompisgängets allians men de har 

däremot en större trygghet i den övriga verksamheten, då de rör sig fritt mellan olika grupper 

och provar på nya lekar och aktiviteter. Jag har även tidigare reflekterat kring om 

kompisgänget dragit sig undan för att de inte känner sig trygga på fritids och bland de andra 

barnen men att de känner trygghet med varandra. Men är kompisgänget verkligen en trygg 

grupp? Någon eller några i kompisgänget drar iväg gruppen åt sidan, uppmuntrar de andra till 

att sluta alliansen och använder olika metoder för att få medlemmarna att inte delta i andras 

aktiviteter. Om alliansen hade varit trygg vill jag tro att medlemmarna inte hade lagt lika stor 

vikt vid att skydda den från andra, men det verkar som att barnen lägger mycket energi på att 

upprätthålla, försvara och att ingå i alliansen de skapat. Philip Hwang och Björn Nilsson 

(2014, s. 71-72) beskriver att tillhörighet och trygghet är den första fasen en grupp går 

igenom, den fasen kännetecknas av beroende, osäkerhet samt behovet av att tillhöra och man 

undviker att ta risker i gruppen eller som grupp. I kompisgänget kan jag urskilja ett beroende 

när alla barn följer med när vissa av barnen i gruppen kommer till samlingen. John visar 

också att han har ett starkt beroende av gruppen för att känna tillhörighet, detta yttrar sig när 

alla i kompisgänget förutom John är lediga eller borta en dag från fritidshemmet, då blir han 

osäker.  

 

Hur kan barn bli trygga? 
När vi fritidspedagoger planerar inför uppstarten med barnen på fritidshemmet arbetar vi 

främst förebyggande, det gör vi genom att gå igenom vilka ordningsregler som skall gälla för 

alla barn och vilka regler som är specifikt utformade för klass ett. Det kan handla om allt från 

gränserna på gården till den arrangerade leken vi har varje dag klockan ett. Dessa regler eller 

ramar bygger vi upp gemensamt med ett intresse för att barnen ska få de bästa 

förutsättningarna för att introduceras till skolan och fritidshemmet, att de ska få möjligheter 

till att ingå i olika sociala sammanhang med andra barn och att de ska känna sig trygga i och 

fria i ramen vi byggt. Samlingen varje eftermiddag är där vi kan lägga grunden för den 
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trygghet vi vill att barnen ska uppleva när de kommer till fritidshemmet. Denna stund på 

fritids har vid närmare eftertanke enbart varit informativ, och vi har med det tänkt på barnen 

som behöver förförståelse. Stunden då vi försöker att se varje barn har istället haft sitt 

huvudfokus under mellanmålet. Genom att samlingen enbart varit informativ, kan jag också 

förstå varför den inte varit speciellt lockande för barnen att delta på. Det vi vill med 

samlingen är att förmedla viktig information men också att uppmärksamma barnen och lyssna 

till olika tankar och önskemål som de kan ha. Björn Haglund (2009, s. 80) har tankar om att 

samling tillsammans med barn kan skapa trygghet och en känsla av gemenskap, han menar 

även att samlingen kan vara disciplinerande och förmedla olika sorters kunskap. Samlingar 

hade vi inte i lika stor utsträckning under de två första veckorna på fritidshemmet när bara 

kompisgänget var där, eftersom vi tänkte att vi tar ett stort grepp kring samlingarna när alla 

barn kommit till fritidshemmet. När så alla barnen kommit till fritids och vi ska ha samlingen 

kommer inte kompisgänget dit till en början, hur kan jag få kompisgänget att känna sig 

tryggare om de inte vill delta på samlingen som ska bygga upp detta? Kanske genom att inte 

bara ha informativa möten med regler som barnen måste följa, samlingen måste innehålla 

något nytt eller spännande som de bara inte vill missa. 

 

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer till fritidshem står det att trygghet i 

barngruppen kan skapas genom att individens självkänsla stärks (Fritidshem 2014, s. 14). En 

individs självkänsla kan inte bara stärkas genom att befinna sig på fritidshemmet några 

timmar i veckan, det är ett arbete som främst sker i hemmet och som fortsätter i skolan och 

sedan på fritidshemmet. Björn Haglund (2009, s. 123) ger konkreta exempel på stärkande 

aktiviteter för barn, dessa är bland annat arbete med drama och formgivning. På 

fritidshemmet finns det mängder med möjligheter för att göra dessa aktiviteter men jag måste 

först och främst få alla barnen att ha lust att delta. Jag kan också stärka individens självkänsla 

genom att som jag tidigare beskrivit se barnet, men även genom att respektera, acceptera och 

visa att jag tycker om barnet för den individ den är. Maud Ihrskog (2006, s. 154) menar att 

dessa handlingar främjar identitetsutvecklingen, tryggheten och att barnet utvecklar en positiv 

syn på sig själv. När jag tvingar kompisgänget att delta i samlingarna och aktiviteterna är det 

för att jag vill att de ska få vara med och påverka verksamheten, lära känna de andra 

klasskamraterna, ingå i olika sociala samspel med andra barn och vuxna samt stärka dem så 

att de kan känna sig trygga på fritidshemmet. Men när de inte vill delta så respekterar eller 

accepterar jag inte barnens önskan om att få slippa. Vem har egentligen tolkningsföreträde 

här?  
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Saknar kompisgänget trygghet? 
Det är viktigt att hålla ner barngruppernas storlekar för att främja barnens välbefinnande och 

möjliggöra för pedagogerna att se och bekräfta varje barn för att skapa trygghet. Genom att 

samtala med- och intressera sig för barnen skapas goda förutsättningar för trygga individer. 

De första två veckorna hänvisade vi kompisgänget till lek med varandra istället för att vi 

pedagoger skulle styra upp verksamheten, detta kan ha bidragit till att barnen fått en känsla av 

att vi vuxna inte intresserat oss för barnen som sedan lett till osäkerhet och otrygghet. När 

sedan resten av klassen kom efter två veckor arrangerade vi samlingar och styrda aktiviteter 

för att uppmärksamma och se varje barn. Men kompisgänget kände sig obekanta med de nya 

rutinerna och kamraterna, deras nyfunna allians behövde skyddas från det yttre hotet av nya 

barn och det var detta energin lades på. Barnen i kompisgänget har behövt varandra under de 

första två veckorna på fritidshemmet när de varit själva, detta har bidragit till att de kunnat 

känna sig trygga i sin allians. De andra barnen lägger ner ofantligt mycket med tid och energi 

på att få ingå i kompisgängets allians, något som påverkar deras jaguppfattning och trivsel på 

fritidshemmet negativt eftersom de blir avvisade och inte känner någon trygghet i den 

gemenskapen. Att barnen i kompisgänget skulle vara helt trygga individer i den allians de 

skapat sig är däremot inget jag skulle vilja påstå. Barnen kämpar frenetiskt med att 

upprätthålla sin skyddade allians, de drar sig undan och utesluter andra barn men även 

varandra om en individ skulle avvika från gruppen. Detta tyder på att kompisgänget inte är 

helt trygga i alliansen, de är rädda för att gruppen ska lösas upp eller utvidgas av nya individer 

som kanske ändrar på gruppens förutsättningar. Margareta Öhman (1996, s. 89) påstår att om 

barnen har en nära relation till en pedagog som är lyhörd och kan leva sig in i barnens 

upplevelsevärld, så kan trygghet och tillit utvecklas som i sin tur bidrar till att lekfrön sås hos 

barnet. Jag behöver på något vis nå fram till individerna i kompisgänget och etablera en trygg 

och tillitsfull relation till dessa. Bemöter jag barnens som grupp eller när de är i gruppen så 

blir det svårare för mig att nå fram till dem. Är de tillsammans existerar ett osäkert 

gruppklimat där man väljer att vara med gruppen snarare än emot den. I kompisgänget har det 

tydligt etablerats en regel om att man är emot gruppen om man släpper in någon annan, vare 

sig det är en vuxen eller ett annat barn. 

 

För att skapa trygghet i klass ett behöver jag främst arbeta förebyggande genom att strukturera 

upp regler, tala om vilka normer och värden vi vill odla och hur vi på bästa sätt ska se varje 
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barn. Genom att stärka barnens självkänsla kan vi öka graden av trygghet barnen känner i 

verksamheten, självkänslan kan stärkas genom att arrangera aktiviteter så som bildskapande 

och drama. Om jag gör aktiviteterna mer lättillgängliga, enkla att gå in i och enkla att gå ut ur 

kanske kompisgänget förmår sig om att prova aktiviteten. Om inga krav finns på slutförande 

eller deltagande kanske inte barnen känner samma press som de gjort när vi tidigare 

arrangerat obligatoriska lekar. Även samlingen tillsammans med barnen är ett väsentligt 

verktyg för att skapa trygghet. När kompisgänget började på fritids hade vi först ingen 

samling, vi underskattade fenomenet med samling som trygghetsskapande. Jag upplever att 

det är svårt att få kompisgänget att delta i samlingarna och jag respekterar inte barnens vilja 

när jag försöker tvinga dem att vara med. Om barnen inte vill vara med på samlingarna som 

ska stärka dem i deras identitetsutveckling att därmed trygghet, hur gör jag då?  

Normer och värden – Hur vill vi ha det?  
Människans agerande och beteende bestäms ur de förväntningar, statuskoder och roller som 

existerar i samhället, de normer som byggs är avgörande variabler för människans 

jaguppfattning och självbild (Hwang & Nilsson 2011, s. 69). En norm är en outtalad regel 

eller förväntning på människan som gäller i olika sociala praktiker. Normer och värden ser 

olika ut beroende på vilken grupp eller i vilket samhälle man befinner sig i. En norm är det 

som anses vara normalt och inte behöver ifrågasättas, något vi vet och som inte behöver 

preciseras. Ett exempel på något som ibland preciseras och som faller utanför den norm som 

existerar i vårt samhälle kan vara tjejfotboll, medan killfotboll endast benämns som fotboll. 

De normer som existerar på fritids kan handla om hur vi talar till varandra, hur vi äter, hur vi 

klär oss, vänta på sin tur och att lyssna på de vuxna. Enligt Skolverkets allmänna råd till 

fritidshem är bland annat ett av fritidshemmets uppdrag att bidra till barnens sociala 

utveckling och lärande. Detta kan göras genom att vi lär barnen om samhällets normer och 

värden och dessa utvecklas även i samspel med andra individer (Fritidshem 2014, s. 37). I 

Läroplanen står det att vi ska förmedla grundläggande värden om människans okränkbarhet, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, individens frihet och integritet samt att låta varje barn 

finna sin egna unika egenart (Skolverket 2016, s. 7). I verksamheten vill vi att de vuxna visar 

respekt för varje enskild individ men också att barnen respekterar och behandlar varandra väl. 

Vi vill att alla ska kunna komma till skolan och fritidshemmet utan att utsättas för kränkande 

behandling eller diskriminering på grund av ålder, kön, sexuellt läggning eller etnicitet. Men 
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hur förmedlar vi dessa normer och värden utan att dessa endast blir ytterligare regler barnen 

följer på de vuxnas begäran?  

 
Det finns i skolan andra vägar för att så frön av normer och värden hos barnen, dessa vägar 

kan vara genom elevrådet och klassens timme. Motivet är att barnen får vara med och stifta de 

regler vi följer på skolan utan att dessa bara är vuxnas bestämmelser som alla slaviskt ska 

lyda till. Under dessa samtal med barnen har rektor eller lärare fört en öppen dialog och inlett 

med frågor kring konkreta situationer eller aktiviteter, det kan vara frågor som ”hur vill vi ha 

det vid pingisbordet?” eller ”hur gör man om man vill vara med i en lek?”. Barnen har under 

dessa samtal kommit fram till gemensamma regler som dem alla vill ska leva i den dagliga 

verksamheten, i mitt fall vill jag särskilt belysa två regler som barnen enats om: 

1. Alla får vara med i lek, samtal och samvaro, alla ska känna sig välkomna. 

2. Man behandlar varandra med respekt och tolerans, skolan ska vara en plats där alla 

känner sig trygga. 

 

När de andra barnen kommer till verksamheten bryter kompisgänget direkt mot den första 

regeln som säger att alla ska få vara med i leken, de protesterar högljutt när någon närmar sig 

kojan där de sitter och leker. De behandlar inte heller varandra med respekt när de inte 

accepterar en medlems önskan om att få delta i en annan lek än deras egen. De respekterar 

inte heller de andra barnens känslor genom att neka dem som i sin tur leder till en känsla av 

att vara oönskad, detta leder sedan vidare till att de känner sig otrygga i verksamheten.  

Men kan man verkligen skuldbelägga kompisgänget för att de vill leka sin lek? Vi vill 

uppmuntra barnen till den fria leken där de lär sig så mycket om det sociala, men blir leken fri 

om vi bestämmer att alla som behagar för stunden, skall få ingå i den? Ännu ett dilemma är 

huruvida det är kompisgängets uppdrag att se till att de andra barnen känner sig trygga i 

verksamheten. Det är inte rätt att kompisgänget behandlar sina klasskamrater på det viset de 

gör, men det är inte heller rätt skuldbelägga kompisgänget för att bevarandet av 

gruppkonstellationen leder till otrygghet bland de andra barnen.  

 

I och med att barnen precis har börjat på Björkskolan så kan jag inte förutsätta att barnen kan 

dessa regler. Jag kan även se problematiken med att värdegrundsarbetet sker på tider och i 

sammanhang där inte fritids har möjlighet till att delta. Många gånger är det upp till 

fritidspedagogerna att ta reda på den information och de regler som barnen och lärarna 
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tillsammans kommit överens om. Skola och fritidshem behöver ha samma regler eftersom de 

två olika verksamheterna inte är skilda ting för barnen utan de ser dagen som en helhet och då 

behöver vi vuxna värna om- och säga samma saker. Att fritidspedagogerna ska få delta under 

dessa lektioner och möten är viktigt, men det är en ledningsfråga som måste beslutas från 

någon högre uppsatt eftersom att vi har svårt att få gehör för våra önskemål.  

 

Enligt Björn Haglund (2004, s. 63) som jag tidigare nämnt i diskussionen kring barns trygghet 

vid samlingen, finns det även i samlingen inslag av och möjligheter för implementering av 

normer och värden. Samlingen uppfattas återigen som en viktig del i vår verksamhet för att vi 

ska få möjligheten till att se varje barn men även för att barnen ska uppmärksamma varandra 

och varandras olikheter kontra likheter. Det är i detta möte de själva kan konkretisera det vi i 

ord och text förmedlar till barnen, att lyssna till varandra, att ta sig an en annan individs 

perspektiv och att vänta på sin tur. Margareta Öhman (1996, s. 22) talar i sin bok Empati 

genom lek och språk om hur ett respektfullt bemötande av barn är små steg vi behöver ta för 

att bygga broar mellan de mål vi har kring normer och värden och den faktiska verksamheten. 

Vi vuxna får därmed ett ypperligt tillfälle att under samlingen visa att vi respekterar och 

lyssnar till barnens åsikter, önskningar och känslor. Vi konkretiserar de normer och värden vi 

vill ska leva i verksamheten genom våra handlingar gentemot barnen och varandra. De 

normer och värden jag vill ska existera i klassen är att alla får vara med i leken och för att alla 

ska kunna vara med i leken behöver barnen utveckla sin förmåga att ta sig an någon annans 

perspektiv och utveckla sin empati. Genom att barnen tillägnar sig dessa kunskaper kan de 

känna sig in i leken utan att ta över den, de lekande barnen kan ta sig an de andra barnens 

perspektiv och se att ett avvisande inte nödvändigtvis behöver vara det enda sättet att bevara 

lekens regler och uppbyggnad. Margareta Öhman (1996, s. 60) talar om konkretisering av 

abstrakta värdebegrepp och hur detta kan bidra till att barnen utvecklar ett eget tänkande kring 

etiska frågor. På samlingar av olika slag kan pedagogerna samtala om dessa normer och 

värden på ett vis så att barnen får möjlighet att göra dem till sina egna och förstå 

värdegrunden i handling. Barnen kan få berätta om en situation de själva varit med om när de 

tyckt att någon uteslutit dem och hur man velat att situationen hade hanterats istället. För att 

få igång samtalet kan pedagogen inleda med en egen berättelse om en händelse från den egna 

barndomen där man blivit ledsen på grund av exkludering, eller när man blivit glad för att 

någon bjudit in en på ett bra sätt. Jag måste även försöka uppmärksamma de tillfällen barnen 

behandlar varandra respektfullt och inbjudande, en så kallad positiv förstärkning. Om vi 

uppmärksammar barnen när de gör rätt kan detta förstärka till att barnen agerar så som vi vill 
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att dem gör mot varandra. Om vi endast talar om för barn när de gör på fel sätt får vi 

pedagoger svårare att få barnen att agera på ett, enligt värdegrunden bra vis (Öhman 1996, s. 

77).  

 

Vad det gäller samlingen ställs jag inför moraliska utmaningar när vi vuxna bestämt att denna 

samling är viktigt för barnens trygghet och utveckling. Vi har inte tvingat barnen att delta i 

samlingen men deras valmöjligheter har inte varit många, att delta eller att vara olydig genom 

att inte delta. De val barnens ställs inför vid samlingen leder enbart till konflikt genom att 

deras handlingar kan kategoriseras som ett rätt eller ett fel, det är inte alltid etiskt och 

moraliskt rätt att ställa barn inför sådana val när verksamheten ska utgå från deras behov och 

önskemål. Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen (2013, s. 190) talar om den 

monologiska och dialogiska moralen och hur man genom dessa försöker finna lösningar på 

etiska problem som människan kan ställas inför, där olika behov och intressen behöver 

tillgodoses. Det monologiska samtalet är det jag för med mig själv när jag beslutar att 

samlingen är viktig och alla barn behöver delta i den. Men i situationen där jag förbereder 

barnen inför samlingen blir det tydligt för mig att barnen inte värdesätter den på samma sätt 

som jag gör. Detta leder till att jag med men egna värderingar försöker övertala barnen om att 

detta är bra, något som inte heller fungerar och leder till att jag blir frustrerad över att barnen 

inte tycker som mig. Jag har enbart utgått från mitt egna monologiska samtal och tagit beslut 

efter detta. Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen (2013, s. 191) för en diskussion om 

diskursetiken som innebär att människan tar hänsyn till att det finns fler individer med olika 

värderingar och önskemål i en moralisk situation, i den situationen måste man värdesätta att 

alla inblandades synpunkter, värderingar och intressen kommer till tals. Det är genom att ta 

mig an ett diskursetiskt perspektiv jag kan föra ett dialogiskt samtal med barnen om 

samlingens innehåll och syfte. Jag har hittills enbart utgått från vad jag anser är bra för barnen 

utan att föra ett samtal med dem, men hur samtalar vi om sådana saker med sjuåringar? Det är 

lätt för pedagoger att fatta förhastade beslut som rör verksamheten och barnen som befinner 

sig i den. Detta gör jag med motivet att vi ska vara väl förberedda när barnen kommer till 

verksamheten och att barnen ska kunna känna sig trygga i att vi vuxna vet vad som gäller. 

Dessa beslut kan vi många gånger ta med all rätt, som exempelvis av säkerhetsskäl, men 

beslut får inte fattas av oss pedagoger för att kompensera för våra egna tillkortakommanden. 

Dessa tillkortakommanden kan handla om att vi inte når fram till barnen och att vi därmed 

måste samla dem om och om igen för att ge information. Eller för att vi inte varit 

uppmärksamma på att barnen inte äter mellanmålet för att snabbt ändra på menyn när 
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vårdnadshavare klagar på att barnen är hungriga. Alla som jobbar på fritids och i skolan måste 

finna vägar för att ha de dialogiska samtalen med barnen där de får vara med och påverka 

beslut som rör dem. Detta är viktigt för att inte hamna i moraliskt problematiska situationer 

där barnen känner sig förbisedda och kan också bidra till att barnen känner sig trygghet och 

tillit till oss vuxna.  

Slutreflektion  
Genom att skriva i essäform har jag verkligen tagit mig igenom en lärprocess där jag fått en 

klarare blick om vad som kan tänkas pågå i barns grupperingar, jag har kunnat synliggöra det 

komplexa i situationen. Jag ville undersöka var i dilemmat jag kunde finna min praktiska 

kunskap, denna praktiska kunskap har jag främst kunnat tillägna mig efter detta arbete då jag 

fått syn på och sätter ord på saker som inte alltid är självklara inom mitt yrke som 

fritidspedagog. Den praktiska kunskapen i det här fallet är inte något som existerade på 

förhand, utan det är en kunskap jag kan tillägna mig i liknande situationer i framtiden. Några 

exempel kan vara att veta vilka anledningar som kan ligga bakom när ett barn drar sig undan 

eller att ett barn sätter sig emot de vuxnas auktoritära sätt. Till en början tolkade jag 

kompisgängets grupp som försvarare av en specifik lek eller kamratkrets, efter att ha 

reflekterat kring specifika saker som barnen kan tänkas försvara i gruppen blev det tydligt för 

mig att det kan handla om osäkerhet. Jag kunde även med hjälp av den reflekterande essän få 

grepp om varför de andra barnen började, likt kompisgänget att ta avstånd från våra aktiviteter 

och samlingar. Men hur kan jag då arbeta för att barnen ska ingå i en och samma gemenskap? 

Att hjälpa barnen att frigöra sig ur alliansen kan bli en längre process än jag tidigare trott och 

ett lösningsorienterat svar på frågeställningen är inget jag funnit efter den här 

undersökningen. Men jag tror mig ha funnit vägar och verktyg för att motverka och 

underlättar det jag tror orsakar problemet som finns i verksamheten.  

 

En slutsats jag kommit fram till att kompisgänget inte bara är otrygga i verksamheten, utan de 

är också otrygga i sin allians, men av moraliska skäl kan jag inte sära på dem, då de tror sig ha 

funnit trygghet hos varandra. Jag ser gruppen som otrygg för att de utövar makt gentemot 

varandra och de känner en förtvivlan när de inte har stöd från gruppen, som när någon är sjuk 

eller bortrest. Detta är något som påverkar deras chanser att etablera goda kamratrelationer 

med andra barn i verksamheten och de begränsas till att enbart leka och umgås med dem som 

finns i alliansen. För att hjälpa kompisgänget till att ingå i en och samma gemenskap måste 
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jag först och främst få barnen att känna tillit till oss vuxna. Tillit är inte något som bara 

uppstår med tiden utan det är något som vi vuxna aktivt måste arbeta för. Om jag är lyhörd 

som pedagog och försöker leva mig in i barnens upplevelsevärld så är detta en god start till en 

nära relation där jag kan se och bekräfta barnen. Jag måste vara lyhörd för de bra saker som 

kompisgänget gör och inte de problematiska sakerna, då den positiva förstärkningen ger bättre 

effekt när man vill ändra på en individs beteende. Det är däremot moraliskt svårt att låta bli att 

konfrontera kompisgänget när de exkluderar andra barn ur gruppen. Det är även svårt att 

stötta och positivt förstärka Sandra när vi inte har en tillräckligt stabil och tillitsfull relation 

när hon ställs inför konsekvenser av sitt brobyggande med de andra barnen. Men jag tror att 

det är just i dessa sammanhang jag får föra in kilar i kompisgängets allians, när de är 

ensamma på fritidshemmet, när någon av dem är sjuk, när de flesta har gått hem och när de 

gör försök till att leka med andra barn. Med kilar avser jag att pedagogerna försöker 

uppmärksamma barnen på de möjligheter som finns i verksamheten när de är mottagliga för 

det, när de inte gömmer sig bakom alliansens murar. Jag kan även uppmuntra de andra barnen 

att ta kontakt när en i gruppen befinner sig utanför dessa murar. Det finns även aktiviteter som 

kan stärka självbilden och tryggheten hos barnen, några exempel kan vara drama, 

formgivning och bild. Genom att erbjuda öppna aktiviteter som är enkla att gå in och ut ur så 

kan jag möjliggöra för fler barn, som exempelvis dem i kompisgänget till att delta. 

  

Begreppet kompisgänget är något som är problematiskt och liknande etiketter kan höras i 

olika verksamheter så som tjejgänget eller killarna. Enligt läroplanen ska vi stötta barnen i att 

utveckla en särskild egenart och till självständiga individer i samhället, men när vi klumpar 

ihop barnen till en imaginär grupp sätter vi etiketter på dem. Vi pedagoger måste sluta 

benämna barnen i kompisgänget som en grupp. De är inte bara en grupp utan de är individer 

som samlats kring ett gemensamt intresse eller mål. Genom att tala om dem som gruppen 

kompisgänget klär vi dem i den rollen och kan förorsaka en så kallad självuppfyllande 

profetia, om barnen ses som en grupp kan de agera som en grupp. Jag behöver nå fram till 

kompisgänget på individnivå. Om jag lyckas etablera en god och tillitsfull relation till var och 

en i gruppen kan jag senare möta dem tillsammans utan att de vänder taggarna utåt. I denna 

undersökande text har jag många gånger kallat dem för kompisgänget, men detta beror på att 

flödet i texten blir påverkat om jag skriver de fem barnens namn gång på gång.  
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I och med att vår verksamhet är utomhus och fritidshemmet är en mer fri arena för barnen än 

vad skolan är, så är det på olika sätt svårare att samtala och nå dem på samma vis som man 

kanske gör i ett klassrum. Om vi fritidslärare kliver in i klassrummet under skoltid för att 

samtala om verksamheten, och låter barnen påverka det som sker i den genom dialogiska 

samtal istället för monologiska, kanske kompisgänget får upp ögonen för vad det är vi vill 

åstadkomma med samlingen. På så vis kan vi forma verksamheten efter barnens behov och 

våra erfarenheter för att hitta en lösning som alla är överens om. Det kanske då blir mer 

intressant för kompisgänget att delta i aktiviteterna och samlingarna, för att därmed vara med 

och bli sedda och bekräftade av oss vuxna och de andra klasskamraterna. En sådan enkel sak 

som att be ett barn ur kompisgänget att ringa i klockan inför samlingen kan vara medel nog 

för att visa att jag ser hen, hen är viktig och hen är värdefull. Detta kanske också leder till ett 

deltagande? 

 

Att arbeta förebyggande kan vara en lösning för att undvika liknande situationer. Att vara ny 

på fritids eller i en annan verksamhet kan skapa en känsla av otrygghet. I mitt dilemma är 

barnen bara fem stycken till en början men detta behöver nödvändigtvis inte vara avgörande 

för den otrygga känslan barnen hade när de skapade en allians för att känna sig trygga. 

Däremot ser jag efter att ha undersökt min situation närmare, att en inskolning på 

fritidshemmet är nödvändig. På inskolningen kan man applicera de rutiner, värden och regler 

vi vill ha tillsammans på fritidshemmet, här påbörjas grunden till hur vi behandlar varandra 

och hur dagen läggs upp. Här ska samlingen också vara på agendan, samlingen fungerar som 

verktyg för att skapa trygghet hos barnen genom samtal kring värdegrunden, rutiner och 

allmän information. På samlingen ges även pedagogen möjlighet till att se varje barn, vilket 

också kan bidra till att barnen känner sig trygga. Tillsammans med barnen kan vi anpassa 

samtalen kring verksamheten efter deras ålder och mognad för att göra fritidstiden så lustfylld 

och lärorik som den bara går för alla barn.  

 

För att arbeta med normer och värden på fritids måste vi som arbetar i verksamheten ingå i 

sammanhang där vi tillsammans med rektor och lärare samtalar med barnen om hur vi vill att 

klimatet ska vara på skolan. Samma regler måste finnas hos oss som i skolan då dessa två 

verksamheter inte är skilda saker för barn i de lägre åldrarna. Om vi vuxna säger samma saker 

blir barnen tryggare av det men de blir även trygga av att vi pedagoger är trygga i oss själva 

och vad vi vill. Om vi är tydliga och presenterar oss för barnen genom att visa vilka specifika 

egenskaper jag har att tillföra i verksamheten kan barnen lättare anknyta till och lita på olika 
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pedagoger med en morot om olika intressen. Vi pedagoger måste också hitta en balans mellan 

de informativa- och de uppmärksammande inslagen i samlingen som sker på fritids, att se 

varje barn är något som behöver strös ut över fritidsdagen och inte bara på samlingen. 

Information på samlingar är inte heller något inget yngre barn väljer att spendera tid på när 

det finns en lockande skog att springa i på gården. Som en sista slutsats har jag kommit fram 

till följande, för att barnen ska känna sig trygga på fritids så krävs en väl bemannad 

verksamhet. Det går inte att sätta barnen ner på samlingar och mellanmål för att visa att vi ser, 

respekterar och uppskattar tjugofyra stycken barn när de precis slutat skoldagen. Barnen vill 

göra det de längtat efter hela dagen, att leka och vi behöver finnas där tillsammans med dem! 
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