
 
 

 

 

 

 

  

Från jag till vi 

– en essä om strävan efter en god 

gruppdynamik och sammanhållning i skola 

och fritidshem 

Södertörns högskola | Interkulturell lärarutbildning mot fritidshem 

C uppsats – Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap avancerad 

nivå 30 hp| Höstterminen 2012 

Examensarbete 15 hp 

Av: Helene Ribjer 

Handledare: Ulla Ekström von Essen 
 



I 
 

Innehållsförteckning 
Abstract ................................................................................................................................................... II 

Sammanfattning .................................................................................................................................... III 

1. Berättelser ...........................................................................................................................................1 

Klass 3C 2009 ........................................................................................................................................1 

Klass 2C 2010 ........................................................................................................................................3 

Planeringsmötet 2011 ..........................................................................................................................4 

Dilemmat i berättelserna .....................................................................................................................5 

2. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................................6 

3. Metod ...................................................................................................................................................6 

4. Teoretiska perspektiv ..........................................................................................................................8 

Grupp ....................................................................................................................................................8 

Gruppdynamik ......................................................................................................................................9 

Två teorier om barns utveckling ........................................................................................................ 13 

Interkulturellt förhållningssätt .......................................................................................................... 15 

Från jag till vi ..................................................................................................................................... 16 

Styrdokument .................................................................................................................................... 22 

Praktisk kunskap och reflektion ........................................................................................................ 25 

5. Slutord ............................................................................................................................................... 32 

Referenslista ......................................................................................................................................... 33 

Internetadresser ................................................................................................................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 
Title: From I to we - an essay about the quest for a good group cohesion and dynamic in school and 

leisure time center 

Author: Helene Ribjer 

Mentor: Ulla Ekström von Essen 

Term: Autumn 2012 

 

 

 

 

 

Abstract 

Life is for us humans a social life. We are constantly in different social communities with 

various purposes. Throughout life we are part of different groups, for better or worse. The 

basic social communities, in our society, are the groups we live, work, learn and grow in. This 

essay deals with the groups children develop and learn in, in school and leisure time center. 

The intention is to explore how teachers and leisure time pedagogue can work with these 

groups and what may be the best way to create a good group dynamic and cohesion. The 

essay is based on three portrayed experiences that are used in a developing process using a 

distanced discussion and reflective writing. I have found that the attitude and leadership 

teachers and leisure time pedagogue exercise, against both the individual child and the group, 

are crucial regarding the group´s functioning and wellbeing. One approach is to work with 

team building exercises and similar methods which I believe would help improve group 

cohesion and security. I also see that it is very important for teachers and leisure time 

pedagogue to think and reflect about how they convey the implied value of education to the 

children.  A critical view and reflective way, of both our self and the function as a whole, I 

have also found to be important to be able to achieve good group cohesion. 
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Sammanfattning 

 
Tillvaron är för oss människor en social tillvaro. Ständigt skapas olika sociala gemenskaper 

med varierande syften. Vi ingår i olika grupper hela livet igenom, på gott och på ont. De 

grundläggande sociala gemenskaperna i vårt samhälle är de grupper vi lever, arbetar, lär och 

utvecklas i. Denna essä behandlar de grupper barn utvecklas och lär i, i skolan och på 

fritidshemmet. Syftet har varit att undersöka hur lärare och fritidspedagoger kan arbeta med 

dessa grupper på bästa sätt för att skapa en god gruppdynamik och sammanhållning. Essän tar 

utgångspunkt i tre gestaltade erfarenheter som används i en utvecklande process med hjälp av 

en distanserande diskussion och ett reflekterande skrivande. Jag har funnit att det 

förhållningssätt och ledarskap lärare och fritidspedagoger utövar, gentemot såväl det enskilda 

barnet som gruppen, är av avgörande vikt gällande gruppens fungerande och välmående. Ett 

arbetssätt att föra in i verksamheten, som jag anser skulle bidra till en förbättrad 

gruppsammanhållning och trygghet, är team-building och liknade arbetsätt i form av mycket 

gemensamma lekar och samarbetsövningar. Jag ser det också av stor vikt att fundera och 

reflektera över vad lärare och fritidspedagoger förmedlar till barnen genom den implicita 

värdepedagogiken. Ett kritisk granskande och reflekterande av oss själva såväl som 

verksamheten i helhet har jag också funnit som betydelsefullt för att uppnå en god 

gruppsammanhållning. 

 

 

 

 
Nyckelord: fritidshem, gruppdynamik, förhållningssätt, implicit värdepedagogik, praktisk 

kunskap 
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1. Berättelser 

Klass 3C 2009 

Jag öppnar dörren och går in på fritidshemmet Gåsen
1
. Det är måndag förmiddag och andra 

veckan på min verksamhetsförlagda utbildning för denna period. I tamburen möts jag av skor 

som ligger huller om buller och några innebandyklubbor och bollar som ligger slängda på 

golvet. Jag plockar upp klubborna och bollarna och lägger dessa i korgen bland övriga 

klubbor och bollar. Sedan ställer jag i ordning skorna på skohyllan. Jag går vidare in i 

korridoren där eleverna har sina hyllor med sina tillhörigheter. Några jackor och en väska 

ligger slängda på golvet. Inifrån klassrummet hör jag klassens lärare Bettan höja rösten 

avsevärt och nästan skrika. Hon försöker förgäves få eleverna att inta sina platser. Jag kikar in 

i klassrummet och ser att det är några elever som går omkring och några som står och pratar 

med varandra. Några bryr sig inte om vad Bettan ber dem om och jag hör hur någon svara 

något ohövligt tillbaka.  

 

Jag fortsätter in på fritidshemsdelen och går och hänger av mig kläderna i vårt 

personalutrymme. Jag går och häller upp ett glas vatten innan jag ska gå in till klassen för att 

assistera Bettan. Jag blir stående med glaset i handen vid fönstret som vetter ut mot 

gångvägen till tunnelbanan. Min blick faller på blommorna på fönsterbänken, de ser trötta och 

vissna ut. Jag plockar bort några vissna blad och istället för att dricka upp vattnet jag hällt upp 

vattnar jag blommorna med det. Jag vänder mig om och blickar ut över rummet, som är 

kärnan av fritidshemsdelen. Här och där ligger det papper och tuschpennskorkar slängda på 

golvet och tyger och garn ser ut att bara ha pressats in i skåpet med pysselsaker. Intrycket av 

fritidshemmet Gåsen är rörigt, oorganiserat och illa skött, tänker jag. Precis som klass 3C. Jag 

upplever dem som en rörig och spretig grupp. Längre kommer jag inte i mina tankar då jag 

avbryts av att Lelle, fritidspedagog på Gåsen, kliver in och hälsar glatt och jag gör detsamma. 

Vi småpratar kort och sedan går jag in till Bettan. 

 

Senare samma dag går vi iväg till Triangelparken, en parklek belägen nära skolan, efter 

mellanmålet för att tillbringa eftermiddagen där. Eleverna går i ett led två och två, med sina 

                                                 
1
 Samtliga nämnda platser och namn utom mitt eget är fingerade 
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handkompisar. Anna, fritidspedagog, går längst fram, Lelle, fritidspedagog, i mitten och jag 

går sist. Några elever springer fram och tillbaka utanför ledet och småknuffar på varandra. 

Olle som är rätt ny i klassen är en av dem. Jag säger till Olle att han ska komma och gå 

ordentligt i ledet med Sanna. Olle säger att han inte vill gå med Sanna men kort därefter gör 

han ändå som han blivit tillsagd. Väl framme i parken sprider alla elever snabbt ut sig och 

börjar leka. Det är en hel del tjafs och oenigheter en del elever emellan under vistelsen i 

parken. Jag försöker att hjälpa till att medla och lösa en av situationerna med några pojkar 

som spelar innebandy. Det går inget vidare bra. Jag låter alla pojkar få berätta sin version av 

vad som hänt och jag ber dem att lyssna på varandra. Jag upplever inte att de lyssnar på 

varandra alls, det känns bara som de vill säga sin sak och inte är mottagliga för vad övriga 

säger. Vi kommer ingen vart i diskussionen och slutligen fortsätter de ändå att spela.  

 

Varför är det så här mycket oenighet i den här klassen, i den här gruppen? Det här är inte den 

bilden jag har av hur det ska vara i en grupp. Jag har så goda erfarenheter av att vara i grupp. 

Att man samarbetar, lyssnar på varandra och har roligt tillsammans. Självklart fungerar det 

inte alltid så men oftast. Genom att ha deltagit och medverkat i ett antal idrottslag, framförallt 

i fotboll och innebandy, har jag erfarit många goda upplevelser av gruppsammanhang. Utöver 

träningar och matcher har vi lekt mycket tillsammans i olika former. Detta just för att ha roligt 

och arbeta ihop gruppen till en helhet. Mycket av de lekar och övningar vi gjort har byggt på 

samarbete och att ge varandra positiv feedback, att lyfta, bekräfta och se varandra. Vi har 

även tränat på att ge varandra konstruktiv kritik och på ett juste och bra sätt tala om för 

varandra vad vi behöver träna på. Detta för att ge stöd och hjälpa varandra att utveckla 

förmågor som vi är mindre bra på. 

 

 Att få ge och ta i en grupp, att känna gemenskap och tillhörighet, att bli sedd och att se andra 

i gruppen, att tackla medgångar och motgångar tillsammans, att utvecklas som individ i 

gruppen men också som grupp i helhet, det är för att nämna några positiva aspekter 

grupptillhörighet kan ge. Jag tänker tillbaka på förmiddagen, klass 3C känns rörig och spretig 

på så sätt att det inte känns som gruppen mår så bra. Det finns ingen harmoni och 

gruppdynamiken känns många gånger inte positiv. De är fortfarande ”bara” 27 individer som 

mestadels drar åt olika håll, 27 skilda viljor som har svårt att kompromissa. Jag upplever att 



3 
 

många har svårt för att samarbeta och är dåliga på att lyssna och respektera varandra. Hur 

kommer det sig att denna grupp fungerar på detta sätt? 

 

Klass 2C – 2010  

Jag öppnar dörren och går in på fritidshemmet Gåsen. Det är måndag morgon och jag ska 

vikariera här idag. I tamburen möts jag av ordning och reda, elevernas skor står på sina platser 

på skohyllorna. Jag fortsätter in i korridoren. Kläder och väskor hänger på sina avsedda 

platser. Jag kikar in i klassrummet där klass 2C har dagens första lektion. Det ser lugnt och 

trivsamt ut. De sitter och skriver i sina dagböcker, något de alltid startar måndagsmorgonen 

med. De skriver om vad som hänt och vad de gjort under helgen som varit. Jag fortsätter in i 

lokalen och hänger av mig kläderna. Jag sätter mig på en stol vid det stora bordet i det rum 

som är Gåsens huvuddel. På bordet står en skål full med blandad frukt. Jag ser mig omkring i 

rummet. Papper ligger i en ordnad hög på ett bord och pennorna står sorterade i färger i 

plastlådor. Sakerna i pysselskåpet ligger i ordning, ordentligt strukturerat. På väggen ovanför 

soffan sitter bildcollage av eleverna uppsatta.  Det känns mysigt och trivsamt på Gåsen. Jag 

går in i klassrummet där Fabian, klassens lärare, går igenom vad eleverna ska göra när de 

skrivit klart i dagboken. Eleverna sitter på sina platser och lyssnar på Fabian. När han pratat 

klart går eleverna lugnt och lägger sina dagböcker i sina lådor och hämtar nästa uppgift. 

 

När lektionen är slut är det kortrast. Jag klär mig snabbt och beger mig ut på skolgården för att 

rastvakta. Snabbt fylls skolgården med elever. Jag ser en stor del av klass 2C samlas vid den 

stora eken på skolgården för att leka burken. Det är inte hela klassen som deltar men väldigt 

många. Jag går vidare upp till lilla skolgården för att se hur det är där. Där är det full aktivitet 

av olika slag såsom innebandy, fyra i rad och hoppstyltor och det fungerar bra så jag går ner 

igen till stora skolgården. Där är klass 2C i full gång med burken och jag ställer mig och tittar 

på dem. De ser ut att ha roligt tillsammans. De skrattar ofta och de ser ut att ha mycket energi. 

Rasten går fort och det ringer in. Lika snabbt som skolgården fylldes, lika snabbt töms den på 

elever.  
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Senare på eftermiddagen ska vi gå till skogen som ligger bara några minuter från skolan. Vi 

samlas vid den stora eken och eleverna ställer upp på led. Pernilla, fritidspedagog på Gåsen, 

går först och jag går sist.  Det är ett välordnat led som spatserar iväg och väl nere på ängen 

nedanför skolan stannar vi för att göra en övning tillsammans. Vi ställer oss i en ring och 

Pernilla berättar vad vi ska göra. Var och en ska i tur och ordning säga vänstra kompisens 

namn och något positivt om denne. Till exempel: ”hej, det här är Helene och hon är bra på att 

baka”. När vi gjort övningen fortsätter vi promenaden till skogen. Väl uppe i skogen sprider 

eleverna ut sig och börjar leka. Även här leker de i stora grupper tillsammans och de ser ut att 

ha roligt. Det är mycket skratt och flams. Innan vi ska bege oss tillbaka till fritidshemmet 

samlas vi igen och gör en till övning tillsammans och sedan börjar vi gå tillbaka mot skolan. 

 

Det här är ett gruppbeteende jag känner igen mig i. Klass 2C känns som en trygg och väl 

fungerande grupp. Jag uppfattar en respekt för varandra i gruppen och en bra 

sammanhållning. Jag tycker att det råder en harmoni i gruppen. De är 26 enskilda individer 

även här, precis som i klass 3C, med egna åsikter och viljor, men också 26 individer som 

bildar en grupp och som har en god gruppdynamik. Jag undrar hur det kan bli så här olika? 

Har det med elevernas ålder att göra, är det lärare och fritidspedagogers sätt att vara gentemot 

gruppen som spelar roll eller kan det bero på områdets sociala och ekonomiska struktur? 

Oavsett orsaken/orsakerna så kan grupper, till exempel klasser, se mycket olika ut. Alla 

grupper har sin egen unika gruppdynamik, sitt eget inre spänningsfält som alla delaktiga 

medlemmar i gruppen skapar tillsammans. Hur kan jag som fritidspedagog arbeta på bästa sätt 

för att hjälpa till att skapa en så god gruppdynamik som möjligt?   

 

Planeringsmöte 2011 

Jag går från personalrummet över skolgården till fritidshemmet Tuppen. Det är första dagen 

av min två veckor långa verksamhetsförlagda utbildning. Jag har precis haft egen lunchrast 

och nu är det planeringsmöte. Klassens lärare, Gunilla, och de två fritidspedagogerna är redan 

på plats. Den ena fritidspedagogen är min handledare Maja och den andra är Mats. Vi går 

igenom veckans aktiviteter och ser över nästkommande vecka. Det börjar närma sig jul så 

mycket handlar om arbetet kring den kommande julbasaren. När vi diskuterat klart angående 

den går diskussionen över till Micke, en av eleverna i klass 1C, som Gunilla på lektionen 

innan lunch blivit arg på och skällt ut inför hela klassen då hon ansåg att han störde. Det 
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gjorde han visserligen också men jag reagerade på sättet hon agerade på. Jag anser inte att det 

är ett föredömligt sätt att inför hela klassen stå och skrika och skälla på Micke. Micke har 

emellanåt svårt att fokusera på det man ska under lektionstid och kan vara rätt så elak och 

otrevlig mot sina kamrater. Det är inte första gången detta diskuteras och jag upplever precis 

som tidigare tillfällen jag varit med att man bara fokuserar och pratar om Micke och hans 

svårigheter. Bland annat att han har det tufft för att han har skilda föräldrar som inte kommer 

överens.  Och att han ofta är stökigare och har det tuffare när han är i skiftet i byte av bostad. 

Detta upplever jag stämma till viss del av det jag hunnit se under mina perioder av 

verksamhetsförlagd utbildning. Det slår mig ändå att man aldrig funderar eller reflekterar över 

hur man själv som lärare och pedagog uppträder gentemot Micke. Vilket förhållningssätt de 

har gentemot honom och så även andra elever emellanåt. Det är till exempel inte första 

gången som Gunilla skäller ut honom inför hela klassen och jag upplever också ofta att de 

pratar ”över huvudet” på honom. De kan stå och prata om honom och kritisera honom så att 

han hör vad de säger. Jag sitter tyst i mina tankar och säger ingenting. Det gör ont i mig när de 

agerar på det här sättet gentemot barnen. Jag tycker inte att det är okej att agera så här. Hur 

känner Micke vid dessa tillfällen? Hur påverkar detta honom och hur påverkar det klassen, 

gruppen? Varför reflekterar aldrig lärarna och pedagogerna eller ifrågasätter sina egna 

förhållningssätt gentemot barnen? Tycker de verkligen att det här är ett korrekt sätt att agera 

på? Varför påpekar jag inte detta? Jag sitter bara fortsättningsvis tyst i mina egna tankar med 

en klump i magen och ett hjärta som brister lite. 

 

 

Dilemmat i berättelserna 

Med hänsyn till mina goda erfarenheter av grupptillhörighet och gruppdynamik och de 

erfarenheter jag gjort under verksamhetsförlagd utbildning och vikariat av både väl 

fungerande och mindre väl fungerande grupper finner jag det som ett intressant och viktigt 

område att reflektera kring. I berättelsen från planeringsmötet väcks tankar inom mig kring 

lärare och fritidspedagogers förhållningssätt gentemot barnen i verksamheten och hur detta 

påverkar både barnen individuellt och gruppen. Jag frågar mig också varför jag inte 

”ingriper”, varför säger jag inte vad jag tycker angående detta? Jag anser detta vara ett viktigt 

dilemma att behandla.  För mig är både individen och gruppen av stor betydelse och hur 

utvecklingen sker, både individuellt och i grupp. Vår verksamhet i fritidshemmet bygger på 

tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. I samspel med andra utvecklar 
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barnen sin självkänsla och identitet. Jag ser det därav som betydelsefullt att reflektera kring 

hur lärare och fritidspedagoger kan arbeta med detta på bästa sätt och vad jag kan bidra med 

utifrån mina erfarenheter. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna essä är att undersöka hur vi kan arbeta med olika grupper i 

fritidshemsverksamheten för att få så väl fungerande grupper som möjligt. Syftet är också att 

undersöka hur lärare och fritidspedagogers förhållningssätt gentemot barnen påverkar 

individen och gruppen. Begreppet grupper är mycket stort och omfattande. Jag kommer att 

fokusera på de grupper och den gruppdynamik som barnen är delaktiga i på fritidshemmet. 

Det kan vara både grupper de skapar själva och grupper vi pedagoger sätter samman i olika 

sammanhang vid till exempel olika planerade gemensamma aktiviteter. Vad gäller min egen 

erfarenhet av grupper är det min medverkan i olika lag som jag kommer att förhålla mig till, 

det är där min erfarenhetsbas finns. Jag har också begränsad erfarenhet av de grupper jag sett i 

fritidsverksamheten under vikariat och verksamhetsförlagd utbildning. Kopplat till detta vill 

jag reflektera och hitta verktyg som jag kan använda mig av i mitt kommande yrke som 

fritidspedagog.  Målet är i inte i första hand att hitta ”de rätta” svaren på frågorna utan just 

reflektera över dem, om varför de uppkommer och vad jag kan lära mig av dem. 

 

Dessa frågeställningar vill jag diskutera i min essä: 

 Hur kan vi arbeta för att skapa en god gruppsammanhållning? 

 Hur påverkar lärare och fritidspedagogers förhållningssätt barnen individuellt och i 

grupp? 

 Vilka av de erfarenheter jag har från team-building i olika grupper kan jag 

implementera i mitt kommande yrke som fritidspedagog?   

 

 

3. Metod 

Enligt Nationalencyklopedin betyder essä prov och försök och ”betecknar oftast en skriftlig 

framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett 

personligt sätt” (Nationalencyklopedin). Essä är en form av akademiskt skrivande som har 

utvecklats på Södertörns högskola, på Centrum för praktisk kunskap. Jag har valt att författa 
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denna text i essäform och den tar sin utgångspunkt i mina egna erfarenheter, i mina praktiska 

kunskaper. Maria Hammarén, docent i Yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga tekniska 

högskolan och författare, skriver i sin bok Skriva – en metod för reflektion att den forskning 

som vuxit fram i Sverige om yrkeskunnande pekar på att den erfarenhetsgrundande 

kunskapen är resultatet av erfarenhet och reflektion.  Det räcker alltså inte att bara skaffa oss 

erfarenhet i vårt yrke, vi måste reflektera kring våra erfarenheter för att vi ska kunna skaffa 

oss en riktigt god yrkesskicklighet, menar hon. Skrivande kan vara en metod för både 

reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap menar Hammarén. Genom att 

jag plockar fram material ur min egen erfarenhet kan jag synliggöra erfarenhet och jag gör 

detta för att kunna belysa och problematisera den. När jag återknyter kontakten med en del av 

de berättelser jag bär med mig kan jag på så vis undersöka dem (Hammarén 2005, s.17-18). 

Jag ska ta hjälp av begreppet reflexivitet som Billy Ehn och Barbro Klein betecknar som 

tänkande om vårt eget tänkande med referens till Babcock (1980).  Att vara reflexiv innebär 

att ha medvetande om vårt eget medvetande. Vi tar ett steg åt sidan och betraktar både oss 

själva och vår egen självmedvetenhet (Ehn & Klein 1999, s.11).  

 

Med hänvisning till den amerikanske filosofen Deweys intresse för själva processen som leder 

till bildning och inte främst bildningen i sig vill Jonna Hjertström Lappalainen och Eva 

Schwarz påvisa att tänkandet utgör en viktig del i Deweys syn på lärande. De pekar också på 

vikten av att i en bildningsprocess utveckla en förmåga att reflektera över olika perspektiv och 

kunna jämföra dessa med varandra. Detta framgår i boken Våga veta!(Hjertström Lappalainen 

& Schwarz 2011, s. 97). Jag ska i denna essä försöka utgå ifrån olika perspektiv när jag 

reflekterar och sätta tänkandeprocessen, inte den färdiga bildningen, i fokus. 

 

Margareta Normell, gymnasielärare och psykoterapeut, skriver även hon om reflektion i sin 

bok Pedagogens inre rum- om betydelsen av känslomässig mognad. Hon menar att övning i 

att tänka på och om händelser vi är med om i vardagen som på ett eller annat sätt påverkar och 

berör oss gör att vi får distans och perspektiv till det vi är med om. Det kan vara av stort värde 

att använda sig av sina egna upplevelser då det kan ge en förståelse över hur andra känner sig 

i liknande situationer menar Normell (Normell 2004, s.112). Att reflektera kring mina 

berättelser är således en central metod i denna essä, för att synliggöra och problematisera 

mina upplevelser och göra dem allmängiltiga. 
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Det finns krav om information när det gäller forskning som avser människor. Enligt lag om 

etikprövning (2003:460) gäller att vi informerar vilken forskning vi avser att göra, 

forskningens följder, forskningsmetoden, rätten att avbryta forskningen och att den är frivillig. 

Det ska dessutom finnas ett samtycke mellan forskaren och den/de som berörs av forskningen 

för att forskningen ska få genomföras (Notisum 2012). Dessa etiska överväganden blir inte 

riktigt likadana vid författande av en essä. Forskaren är jag men det är också jag som är 

forskningsobjektet. Det är mina tankar, funderingar och reflektioner som ska granskas. Det är 

ändå av yttersta vikt att övriga personer och platser som nämns hålls anonyma i texten. Jag 

anser inte att det valda ämnet i denna essä är så känsligt men jag har ändå valt att avidentifiera 

samtliga nämnda personer och platser i undersökningen, utom mig själv, genom att använda 

fiktiva namn. 

 

 

4. Teoretiska perspektiv 

Grupp 

De mest skimrande ögonblicken i ens liv- nog handlar de alla om mänskliga möten, om att se 

och bli sedd? Minnen fladdrar förbi: sprittande glädje över att vara ett älskat barn; en lärares 

uppskattande blick; en flickas glittrande ögonkontakt. Nog var det då jag blev jag. Då livet självt 

och dess verkliga mening rörde vid mitt hjärta! (Svedberg 2007, s.11). 

 

Så inleder psykolog Lars Svedberg sin bok Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och 

ledarskap och jag känner igen mig i hans formulering. Det är en härlig känsla att se och bli 

sedd och mänskliga interaktioner är nödvändiga för vår överlevnad. Svedberg ger några olika 

definitioner på begreppet grupp. Han återger bland annat Nationalencyklopedins definition av 

ordet grupp och det har sitt ursprung i italienskans gruppo och betyder ungefär skara, hop 

eller knut (Svedberg 2007, s.15). Svedberg ger en egen definition på grupp som han menar 

innebär att medlemmar i en grupp samspelar med varandra för att nå ett mål eller utföra en 

uppgift tillsammans. Denna definition väljer jag att hålla mig till då jag anser den fungera i 

skolans och fritidshemmets verksamhet. Gruppen kan vara informell och formell. En 

informell grupp kan vara till exempel några barn som leker tillsammans och de bildas 

spontant utifrån gemensamma intressen eller samhörighet, de söker sig till varandra av egen 

fri vilja. En formell grupp kan vara en skolklass och den har ofta ett uttalat och bestämt syfte 

med regler och rutiner. Här väljs inte gruppen av fri vilja eller på grund av att man gillar 

varandra (Svedberg 2007, s.16-17). Den formella gruppdefinitionen passar in i skolan och på 
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fritidshemmet där eleverna ingår i en förutbestämd klass och grupp på fritidshemmet. Här 

finns regler och rutiner att följa och man eftersträvar samma mål, dels interna mål som sätts 

för klassen och fritidshemmet och dels externa såsom läroplanens styrdokument för skola och 

fritidshem, Lgr 11. Den informella gruppen passar in i de sammanhang där barnen fritt väljer 

kamrater att leka och interagera med. 

 

 

Svedberg skriver om olika sätt att se på grupper och ett sätt är att se den som en spegel. Med 

hänvisning till George Herbert Mead, socialpsykolog, menar han att det är i mötet med andra 

som vi finner oss själva. Kroppens födelse är biologisk medan människans födelse är social 

och Mead menar att vi i psykologisk aspekt föds i interaktion eller samspel med andra 

människor. Det är i mänskliga möten i vår vardag som vårt medvetande och vårt jag blir till. 

Denna process kallar han social spegling och den innebär att människan handlar, och i andras 

attityder och tolkningar av denna handling ”speglar hon sig” och formar ett jag (Svedberg 

2007 s.33-34). Mead menar också att den identitet som barn först tillägnar sig är den som 

viktiga personer i barnets omgivning tillskriver dem. I nära samspel med en eller några få 

personer får barnet sina första bilder av sig själv och detta är oftast föräldrarna (Hwang & 

Nilsson 2003, s.51). 

 

Sett till Meads teori, att vi blir till i samspel och interaktion med andra, tänker jag att det är 

viktigt att vi verkligen strävar efter att få fungerande och välmående barn och grupper i 

verksamheten. Med tanke på klass 3C och hur den gruppen fungerar behöver vi fråga oss 

varför gruppen fungerar som den gör och vad vi kan göra för att förändra gruppdynamiken 

och sammanhållningen till det bättre.  

 

 

Gruppdynamik 

Enligt Nationalencyklopedin är gruppdynamik det kraftfält av relationer som finns mellan 

medlemmarna i en liten grupp och som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker 

inom gruppen. Termen innebär ett antagande om att det finns ett samband mellan de 

strukturer eller ramar som definierar gruppens verksamhet och de processer som utvecklas i 

gruppen. Exempel på strukturella faktorer är gruppens organisatoriska ram, syfte, storlek, 

sammansättning, ledning, ekonomi, fysiska miljö etcetera. (Nationalencyklopedin 2012). 
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Svedberg nämner några olika dimensioner som har betydelse för gruppens identitet och 

gruppdynamik och det är gruppens uppgiftsdimension, samspelsdimension och 

ledningsdimension. Här härrör han till olika arbetsgrupper men jag anser att det kan överföras 

på de grupper i skolan och på fritidshemmet som jag avser att behandla. Uppgiftsdimensionen 

handlar om vilka målsättningar vi har satt upp som gruppen ska uppnå. Det kan vara interna 

mål för klassen och fritidshemsgruppen, exempelvis trivselregler, och externa mål som 

exempelvis läroplanens mål för skola och fritidshem, Lgr 11. Samspelsdimensionen innefattar 

gruppens beroende av struktur för sin verksamhet. En strukturerad grupp ska tillhandahålla en 

miljö som innehåller normer och riktlinjer för verksamheten. Alla gruppens medlemmar ska 

vara införstådda i vad som ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras. Ju fler 

normer, riktlinjer och instruktioner, ju mer struktur. Detta hänger ihop med de för gruppen 

uppsatta målen och hur vägen dit ser ut, hur gruppen samspelar för att nå målen. 

Ledningsdimensionens syfte är att integrera de tidigare nämnda delarna till en meningsfull 

helhet. Målet är att vidmakthålla en identitet, att uppnå en helhet som håller gruppen samman 

och ger den ett givande innehåll. Svedberg betonar vikten av ett medvetet arbetssätt vad gäller 

gruppen för att få den att fungera på ett bra sätt (Svedberg 2007, s.191-251). Denna dimension 

innefattar ledaren/ledarna för gruppen, i detta fall lärare och fritidspedagoger och hur de leder 

gruppen. 

 

Hur är då en effektiv grupp med en tydlig identitet? Svedberg nämner några egenskaper som 

gruppen bör ha för att nå detta, bland annat: riklig kommunikation där såväl tankar som 

känslor uttrycks, gruppens målsättning är tydlig för alla, olikheter accepteras och man lyssnar 

aktivt på varandra. Social kompetens är av högt värde. Det bör nämnas att detta visar upp en 

idealbild av en grupp som inte alltid är möjlig att nå men kanske ändå är att eftersträva. 

Vidare nämner Svedberg en metodik som nuförtiden är vanligt förekommande för att närma 

sig detta ideal, så kallad team-building. Denna metodik bygger på antagandet att gruppens 

samhörighet och identitet medvetet kan tränas genom gemensamma aktiviteter och den 

hämtar bland annat inspiration från idrottens värld. Varje individ ska tillsammans med 

gruppen få insikt om sin egen betydelse för gruppens helhet och lära sig att ta ansvar fullt ut. 

Grundtanken är att genom ibland ganska utmanande övningar skapa trygghet i gruppen och 

det är en strategi som genom intensivt och fokuserat arbete med olika arbetsformer och 

samspel även ska öka motivationen och effektiviteten i gruppen (Svedberg 2007, 237-239). 
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De egenskaper som Svedberg nämner att en grupp med tydlig identitet har håller jag med om 

bör finnas i en väl fungerande grupp. I denna grupp råder mycket kommunikation och man 

tillåts uttrycka både vad man tänker och känner. Man tillåts också vara den man är, olikheter 

accepteras och man lyssnar aktivt och nyfiket på varandra. Detta stämmer bra med klass 2C. 

Därmed inte sagt att det alltid är friktionsfritt i en väl fungerande grupp men denna grupp 

klarar förmodligen bättre av att lösa oenigheter och konflikter när de uppstår. Detta tror jag 

beror på förhållningssättet och respekten som finns för varandra i denna grupp. Detta får mig 

också att tänka på hur fel vi kan ha i vår bedömning om hur olika grupper fungerar. Om vi till 

exempel går förbi ett klassrum och kikar in och ser eleverna sitta tyst och stilla tänker vi 

förmodligen att det här är en väl fungerande grupp. Det stämmer kanske inte, denna grupp 

kanske är hämmad och inte vågar ta för sig av olika anledningar. Likväl kan det vara det 

motsatta, att en grupp som upplevs som rörig och oorganiserad kanske är en mycket väl 

fungerande grupp. 

 

 

En viktig faktor som påverkar en grupps dynamik är gruppens ledare. Svedberg nämner tre 

kategorier av ledarskap, med hänvisning till Kurt Lewin, psykolog, och Bernad Bass, 

psykolog, och dessa är, auktortärt, abdikerat och demokratiskt ledarskap. Utmärkande för ett 

auktoritärt ledarskap är att ledaren styr gruppen med ”järnhand” och på ett kraftfullt sätt 

endast talar till gruppen. Denna ledare är inte lyhörd inför gruppens behov utan leder gruppen 

utifrån antagandet att ledaren är den som vet bäst vad gruppen behöver. Här ska det råda 

ordning och strikt lydnad. Detta ledarskap kan få följden av att gruppen visar bland annat 

likgiltighet, osjälvständighet, självhävdelsebehov, statushierarki och ögontjäneri. Abdikerat 

ledarskap visar prov på passivitet, oklara riktlinjer och mål för gruppen och otydligt ansvar 

och beslutsfattande. Denna ledare vacklar och velar i sina beslutstaganden. Kanske av 

anledningen att försöka vara alla till lags. Detta kan ge gruppen exempelvis låg arbetsmoral, 

konflikter, tendenser till ”djungelns lag” och otrygghet. Barnen vet inte hur de ska förhålla sig 

varken till ledaren eller till varandra. Demokratiskt ledarskap syftar till ett grupporienterat 

ledarskap, klara och tydliga mål, tid för kommunikation och lyhördhet och delegering av makt 

och auktoritet. Denna ledare är lyhörd inför gruppens önskemål, tar sig tid att lyssna på 

barnen och gruppen och är beredd att fördela makten i gruppen. Detta kan ge gruppen en ”vi-

känsla”, tolerans, delaktighet, trygghet och ett ansvarstagande. Det kan ge tålmodiga barn som 



12 
 

respekterar varandra. Detta har ett flertal studier visat på enligt Svedberg (Svedberg 2007, 

s.312-313). 

 

 

Hur kommer det sig att klass 3C och 2C fungerar så olika, vad gör att gruppdynamiken skiljer 

sig så åt i de båda klasserna? Eva Arvidsson och Sevil Bremer, barn och ungdomspsykologer, 

menar att faktorer som påverkar en grupps dynamik handlar om ledarskapet i gruppen, 

gruppens egenskaper, skolan/klassens villkor och barnens föräldrar (Arvidsson & Bremer 

2006, s.7-8). Jag vill även lägga till miljön barnen befinner sig i. Sett till ledarskapet i dessa 

två grupper så skiljer det sig åt och det är en av orsakerna anser jag.  Bettan i klass 3C utövade 

en blandning av det som Svedberg kategoriserade som auktoritärt och abdikerat ledarskap. Jag 

upplever att hon varierade mellan att styra gruppen hårt och kraftfullt men emellanåt också 

passivt med otydlighet i sitt beslutsfattande. Hon talade ofta endast till gruppen och tog sig 

sällan tid att lyssna på gruppens önskemål. Liknande ledarskap hade även den ena 

fritidspedagogen i den här gruppen men endast på det auktoritära sättet. Hon lyssnade också 

sällan till vad gruppen ville och förde en envägskommunikation. Detta ostrukturerade och 

icke konsekventa ledarskap från Bettan och Anna tror jag medför att dessa elever känner sig 

otrygga och blir röriga till sättet vilket medför att även gruppen blir det. Utifrån den process 

som Mead kallar spegling så tror jag att detta ledarskap påverkar barnen negativt. I samspelet 

med varandra så ”smittar” detta förhållningssätt av sig på eleverna och de får förmodligen 

uppfattningen att detta är rätt sätt att interagera på, i samspel med varandra. 

 

Miljön som klass 3C befann sig i var enligt mig inte så trivsam, det var ofta stökigt och 

oordnat och kändes inte omhändertaget. I Bettans klassrum låg det ofta stora pappershögar här 

och var och även om hon verkade ha ordning i sitt ”kaos” så tror jag detta också ”smittar” av 

sig på barnen och de blir vårdslösa för saker i sin omgivning. Ytterligare en faktor som spelar 

in är att det började några nya elever i klassen vid några olika tillfällen. När gruppen förändras 

är det extra viktigt att arbeta för att få med det nya barnet i gruppen då gruppen på ett sätt blir 

en helt ny grupp. Det är bra att ge det nya barnet utrymme i gruppen, till exempel genom att 

informera och förbereda övriga gruppen på att de kommer en ny medlem. Sedan är det är allas 

skyldighet att hjälpas åt så att barnet finner sig till rätta. Genom att utrymme ges för 

presentation skapas trygghet och nyfikenhet bildas. Detta kan bidra till att 

gruppsammanhållningen och gemenskapen bibehålls. Detta skriver Eva Arvidsson och Sevil 

Bremer i boken En för alla – alla för en. Om gruppdynamik i barn- och ungdomsidrott 



13 
 

(Arvidsson & Bremer 2006, s.53-54).  Jag tänker att det i skolan och på fritidshemmet är 

viktigt att det förbereds ordentligt så att barnet som ansluter har en plats som är sin så att den 

känner sig välkommen. Jag vet inte hur det gått till när det kommit nya elever till klass 3C då 

jag inte varit närvarande just då men jag tänker att det skulle kunna ha påverkat gruppen 

negativt beroende på hur detta har skötts. 

 

Fabian i klass 2C upplevde jag utöva ett mer demokratiskt ledarskap med tydliga riktlinjer 

och regler som gällde. Han tog sig tid för att kommunicera och lyssnade lyhört till gruppen. 

Trots att de båda grupperna vistades i samma lokaler, fritidshemmet Gåsen och tillhörande 

klassrum, så fanns det skillnader i innemiljön. När klass 2C gick där var det ordning och reda 

och det kändes omhändertaget medan det, som jag tidigare nämnt, kändes som motsatsen när 

klass 3C gick där. Likaså var det trivsamt och strukturerat i Fabians klassrum. Arbetar vi för 

att vi ska ha ordning och struktur omkring oss tror jag det ”smittar av sig” på barnen och de 

strävar också efter det. I klass 2C arbetade man en hel del med samarbetsövningar av olika 

slag i gruppen och detta tror jag påverkade gruppen positivt genom att det skapade en god 

gruppsammanhållning och trygghet.  

 

 

Två teorier gällande barns utveckling 

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934), psykolog, menade att barns utveckling är ett resultat 

av samspelet med exempelvis föräldrar, syskon och lärare och att det samspelet skapar 

redskap som tänkande och språk. Han betonade att barnet ingår i ett kulturellt och socialt 

sammanhang. Med utveckling menar han tankeförmåga, språk, mental och personlig 

utveckling och detta sker genom relationer. Utvecklingen ska ses som ett resultat av barnets 

sociala samspel med föräldrar, syskon och lärare menade Vygotskij. För att människan ska 

lära sig hantera problem, och att hantera och tolka sin omgivning, utvecklar människan 

psykologiska verktyg, språket i första hand. Språket ger möjlighet att delta i sociala samspel 

vilket leder till en förmåga att resonera med sig själv och utvecklar individens tänkande 

(Hwang & Nilsson 2003, s.48-49). 

 

 

George Herbert Mead (1863-1931), socialpsykolog, menade att vår sociala och personliga 

utveckling sker genom samspel med andra, både vuxna och barn. Mead hade ett 
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interaktionistiskt synsätt vilket innebär att det viktigaste hos människan är att aktivt tolka 

budskap, relationer och situationer. För att göra detta krävs ett samspel, interaktion, mellan 

människor. Man letar sedan efter uppfattningar och innebörder som är gemensamma för att få 

de sociala situationerna meningsfulla. Interaktionister menar att om det finns en central drift 

hos människan så är det att vara en social varelse. Vi blir människor först när vi ingår i sociala 

relationer och blir medlemmar i en social värld. Det är först då vi lär oss innebörden av det 

som ligger i olika roller och relationer, saker och händelser. Individen är en förutsättning för 

samhället liksom samhället är en förutsättning för individen (Hwang & Nilsson 2007, 51-52). 

 

 

Utifrån dessa två teoretiska perspektiv på barns utveckling ser jag det som betydelsefullt att vi 

lyckas få väl fungerade grupper i skolan och på fritidshemmet. Detta för att både individen 

och gruppen ska utvecklas på bästa sätt, både kunskapsmässigt och socialt. Inge Johansson, 

professor i pedagogik, skriver i boken, Fritidshemspedagogik, att läraren/pedagogen kan 

fördjupa sin förståelse av hur mänskligt samspel formar individen och sättet att förhålla sig till 

och förstå världen utifrån Meads perspektiv. Detta med hänsyn till att barns identitet formas i 

ett socialt samspel. Pedagogen har här en viktig uppgift att styra dessa samspelsprocesser så 

att positiva kedjor för identitetsutvecklingen utvecklas och etableras menar Johansson. Ett 

barn som systematiskt behandlas som dum och underlägsen kommer också att uppfatta sig 

själv som det medan ett barn som behandlas som om det var duktigt och framgångsrikt 

kommer att uppfatta sig som det. Målsättningen är att alla i fritidshemmet ska få en god 

självkänsla och positiv identitet. En insikt om att våra egna känslor kan komma att väcka 

samma känslor hos andra visar på hur viktigt det är för läraren/pedagogen att aktivt bidra till 

att skapa ett positivt klimat i gruppen, menar Johansson. Positiva känslor och vårt sätt att 

uttrycka dessa skapar ett positivt klimat i gruppen. Johansson menar också att Meads teori ger 

oss goda möjligheter att utvärdera det egna arbetet och reflektera över hur våra egna 

reaktioner och förhållningssätt påverkar andras sätt att vara (Johansson 2011, s.53). 

 

Sett till mina berättelser med de olika fungerande grupperna är detta viktigt att ta i beaktande 

likväl som i berättelsen med Micke. Då målsättningen är att alla i fritidshemmet ska få en god 

självkänsla och positiv identitet anser jag att det är nödvändigt att reflektera över hur vi 

arbetar med barnen individuellt och med gruppen och dessutom över det förhållningssätt vi 

har gentemot barnen. När en grupp som klass 3C inte fungerar så bra så är det vår skyldighet 

att ställa oss frågan varför och kritiskt granska vår verksamhet. Vi behöver reflektera över hur 
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vi interagerar och förhåller oss till barnen och vilka konsekvenser det kan medföra och inte 

endast tänka på hur barnen är och vilka svårigheter de har, även om det också ska beaktas. 

Skapar vi rätt förutsättningar för barnen? Om inte, hur kan vi förändra vår verksamhet så att vi 

gör det?  Likväl anser jag det viktigt att reflektera även när det fungerar bra. Vad gör vi i 

verksamheten som gör att vi lyckas? Vad kan vi ändå utveckla och arbeta vidare med?  Sett 

till hur Micke skälldes ut inför alla kamrater i klassrummet och att detta skett upprepade 

gånger måste vi fråga oss hur detta påverkar Micke och vidare även gruppen. Utifrån vad 

Johansson skriver om hur ett barn som systematiskt behandlas som dumt och underlägset 

kommer att uppfatta sig så kan vi ana att Micke känner sig just så. Sett till Meads teori om 

spegling kan vi också tänka att detta beteende från lärare och fritidspedagoger gör att Micke 

och även de andra barnen tolkar att detta är ett föredömligt sätt att agera på och vidare gör så. 

Om Micke känner sig underlägsen finns också risk att han känner att han måste hävda sig i 

gruppen gentemot sina kamrater och detta påverkar såklart gruppens dynamik och 

sammanhållning negativt. Med hänsyn till vad Mead säger om betydelsen av de närmaste 

personerna i barns omgivning, att de tillskriver barnen deras identitet, anser jag det är viktigt 

att tänka på hur vi förhåller oss till barnen. Även om det här är barnens föräldrar som har 

störst betydelse så möter vi, lärare och fritidspedagoger, barnen tidigt i livet och har också en 

stor inverkan på dem.  

 

 

Interkulturellt förhållningssätt 

Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik, hänvisar begreppet interkulturalitet till 

orden inter och kultur där inter står för interaktion mellan människor och kultur står för något 

kulturellt. Interkulturalitet beskrivs av Lahdenperä, refererat till Lorentz och Bergstedt, som 

en process, ett gränsöverskridande, en handling och en interaktion (Lahdenperä 2008, s.29).  

Interkulturalitet handlar alltså till stor del om interaktion, kommunikation, intresse och sociala 

konstruktioner. Till skillnad från mångkulturalitet som kan innebära till exempel att vi bor i 

samma område, vi har olika ursprung, vi är medvetna om varandras olikheter och det stannar 

vid det. Vid ett interkulturellt förhållningssätt hade vi interagerat, engagerat oss socialt med 

varandra och lyhört och intresserat tagit reda på saker om varandras olikheter. 

 

Vi kan både läsa om och leva med barn för att få kunskap om hur barn är och fungerar, 

menade Janusz Korczak, pedagog och barnläkare (1929). Vill vi veta vad som utmärker varje 
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enskilt barn får vi göra det genom att upprepade gånger lyssna på och låta barnet eller 

barngruppen i fråga få komma till tals och bli lyssnade på. Detta kan vara svårt och 

utmanande men Korczak menade att det är det enda sättet att nå större medmänsklighet. Han 

pekade på vikten av lyhördhet och öppenhet i dialog med barn då det främjar barnens goda 

sidor samt ger barnen förutsättningar att skapa en god självbild och därmed ett gott liv. 

Korczak betonar att barn förtjänar vänlighet, förtroende och respekt (Korczak 1929, Se 

Hartman & Torstenson-Ed 2007, s. 169). 

 

Jag anser att alla som arbetar i skola och fritidshem bör inneha ett interkulturellt 

förhållningssätt, både gentemot eleverna och gentemot varandra. Att vara gränsöverskridande 

och visa öppenhet och nyfikenhet för eleverna tror jag medför att de känner sig sedda och 

lyssnade på. Detta i sin tur tror jag kan främja både elevens individuella utveckling och 

välbefinnande som såväl gruppens. Sett till vad Svedberg skrev om en god grupps identitet i 

form av riklig kommunikation där såväl tankar som känslor uttrycks, att olikheter accepteras 

och att man lyssnar aktivt på varandra stämmer detta överens med ett interkulturellt 

förhållningssätt tänker jag. Jag ansluter mig även till Korczaks syn på barnet och barngruppen 

vad gäller förutsättningarna att skapa en god självbild då jag håller med honom och anser att 

det överensstämmer med interkulturalitet med tanke på vikten av lyhördhet och nyfikenhet.  

 

Från jag till vi 

Marita Niemi, Camilla Jönsson och Patrik Mårtensson arbetar som pedagoger (förskollärare 

och fritidspedagoger) på Ekens fritidshem i Lomma. För att öka samarbetet och omtanken på 

fritidshemmet och skolan utarbetade de för några år sedan en modell att arbeta efter som de 

kallar ”Från jag-spelare till lagspelare”. Detta framgår i en artikel i tidningen Lärarnas 

Nyheter (Fritidspedagogen) skriven av Carina Eliasson. Målet är även att skapa gemenskap 

och trygghet i grupperna på fritidshemmet och skolan. Modellen går ut på att genom olika 

samarbets- och gruppövningar stärka gruppkänslan. Den fokuserar på tryggheten i gruppen 

och de olika samarbetsövningarna är valda så att för att hela gruppen ska lyckas måste alla 

hjälpas åt. Pedagogerna har utformat ett tjugotal samarbetsövningar som de sammanställt i ett 

häfte så att både fritidspedagoger och lärare ska kunna ta del av dem. Det gäller att kombinera 

pedagogik och lekfullhet, menar Niemi och Mårtensson. De tror att det är det bästa sättet. 
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Genom lek, skratt och prat fördjupas samarbetet och leder till att man kan lösa olika uppgifter 

tillsammans. Det är viktigt att pedagogerna är samspelta och när de har olika uppfattningar 

om saker ändå visar att de kan samarbeta, då blir de goda föredömen för barnen. Vid svårare 

uppgifter är det viktigt att pedagogerna ger vägledning och coachning. Visst finns det 

svårigheter på vägen med denna modell, vissa år får man jobba längre med barnen för att få 

ihop hela gruppen, menar Niemi. Alla barn är olika och det gäller att uppmärksamma det. 

Ibland får man variera grupperna lite mer för att det ska fungera, menar hon. Den pedagogiska 

vinsten är dock mycket stor, menar pedagogerna på Eken. Följden av detta arbetssätt är att 

barnen får ett brett socialt nätverk och det skapar trygghet. De är viktigt att ingjuta ett 

empatiskt tankesätt i barnen tidigt och sedan hålla fast vid det perspektivet, menar de 

(Eliasson 2012). 

 

Detta arbetssätt känner jag igen från min aktiva tid inom idrotten i olika lag och denna 

arbetsform vurmar jag för då jag anser att den utifrån min erfarenhet stärker en grupps 

trygghet, sammanhållning och dynamik. Viktigt att tänka på är dock att även om idén med 

denna form av arbete för att utveckla en grupps starka sammanhållning är god så kan det vara 

så att somliga individer får betala ett högt pris genom att de utelämnar mer av sig själva än 

vad de själva eller gruppen mäktar med (Svedberg 2007, s.239). I klass 2C tror jag att de 

gruppövningar som de ofta gjorde tillsammans bidrar till ett bra klimat i gruppen. Även om de 

inte arbetade så strukturerat efter en modell som de gör på fritidshemmet Eken i Lomma så 

tror jag att inslaget av denna form av övningar stärkte gruppsammanhållningen i positiv 

bemärkelse. Likväl var avsaknaden av detta arbetssätt en orsak till att klass 3C fungerade 

mindre väl. Jag tror att detta arbetssätt kunde ha hjälpt gruppen att skapa en bättre 

sammanhållning. Däremot tror jag inte att det hade räckt med det i klass 3C. Här fanns de fler 

orsaker till att gruppen fungerade som den gjorde och således fler saker att förändra. Som 

tidigare nämnts till exempelvis även ledarskapet, förhållningssättet och miljön kring gruppen. 

 

Boken En för alla – alla för en. Om gruppdynamik i barn- och ungdomsidrott är skriven av 

psykologerna Eva Arvidsson och Sevil Bremer. Den handlar om hur ledare kan jobba utifrån 

olika perspektiv för att skapa ett bra och stödjande klimat i en grupp. Kopplat till den 

amerikanske psykologen Maslows teori om individens utveckling, som beskrivs genom en 
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behovstrappa, förhåller de sig till en modifierad modell av denna. Dessa olika steg förknippas 

med olika känslomässiga behov. Det går inte att hoppa över ett steg för att nå toppen. Denna 

modifierade behovstrappa innehåller fem trappsteg som är: grundtrygghet, trygghet (bonding), 

samhörighet (stödjande klimat), social uppskattning och självförverkligande (Arvidsson & 

Bremer 2006, s.28). Jag tänker mig att denna modifierade modell är användbar i skol- och 

fritidsverksamheten. Grundtrygghet innebär bland annat att det finns fungerande lokaler och 

ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Trygghet i gruppen innebär att ledaren skapar 

särskilda band – bonding - till barnen. Detta märks genom att barnen känner sig välkomna och 

känner en viss bindning till ledaren. Samhörighet innebär att barnen kan identifiera sig med 

och känna tillhörighet i gruppen. Genom ett stödjande klimat värnar vi om en atmosfär i 

gruppen där vi lyssnar på och accepterar varandra. Social uppskattning innebär att barnen 

känner sig uppskattade både av ledaren och av övriga i gruppen. Självförverkligande innebär 

att barnen utvecklat en förmåga att ta ansvar för både sig själva och för gruppen. Efter att ha 

uppnått ett mål finns det säkert motivation för ett nytt (Arvidsson & Bremer 2006, s.28-29).  

 

I de tidiga barn– och ungdomsåren är gruppen, kamraterna och tillhörigheten så betydelsefull 

och det är en av anledningarna till att de författade denna bok.  De skriver om den goda 

gruppen som i huvudsak och till största del är god, en plats där barnet kan få näring och 

påfyllning. Sammanhållningen i gruppen ger en känsla av att vara en stark grupp, nästan 

oövervinnerlig, en känsla av trygghet och barnet trivs i gruppen. Barnens och gruppens 

utveckling går hand i hand. Känslan av den goda gruppen är något som växer fram med tiden 

och den kräver både tålamod och långsiktig planering av gruppens ledare, menar de. De 

menar också att det är till stor fördel om en ledare redan från första början försöker satsa på 

att skapa den goda gruppen men att det aldrig är för sent att skapa den grunden (Arvidsson & 

Bremer 2006, s.27). 

 

Detta går hand i hand med arbetssättet på Ekens fritidshem i den tidigare nämnda artikeln och 

detta känner jag också igen mig i från mina egna erfarenheter. Sett till klass 2C och hur den 

gruppen fungerar så tror jag en aspekt är just detta, att man arbetar med inslaget av mycket 

samarbetsövningar och en långsiktig och tydlig planering av Fabian och de övriga 

fritidspedagogerna i gruppen. Likaså tror jag att det spelar in gällande klass 3C fast i motsatt 

mening. Av den anledningen att man inte arbetar på detta sätt så fungerar klass 3C sämre och 
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har inte lika god gruppsammanhållning som klass 2C. Viktigt att komma ihåg är det 

Arvidsson & Bremer påpekar, att det aldrig är försent att skapa den goda grunden och jag 

tänker att det bör vi verkligen försöka göra för att skapa de bästa förutsättningarna för de 

enskilda barnen såväl som gruppen. Klass 3C har en bit att vandra på den nämnda 

behovstrappan då jag anser att de befinner sig på första steget men med ett förändrat arbetssätt 

torde det vara möjligt att nå toppen av trappan. Hur görs då detta? Det första och viktigaste 

steget tror jag är att ledarna för klass 3C behöver förändra sitt ledarskap i gruppen. De 

behöver skapa dessa särskilda band som Arvidsson och Bremer skriver om och få barnen att 

känna sig accepterade och välkomna. När de nått det kan de sedan arbeta vidare med en tydlig 

struktur, i form av tydliga riktlinjer för gruppen, och gruppstärkande övningar. 

 

Gunilla Guvå, psykolog och forskare på institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings 

universitet, har skrivit boken Från jag till vi – grupputveckling i förskola och skola. Den 

presenterar ett arbetssätt där pedagogen utgår från varje barn från såväl ett individ- som ett 

grupperspektiv. Guvå skriver att man inte kan välja bort gruppen i skolan, den finns där. Hon 

menar att gruppen borde ge större möjligheter för individuell utveckling och lärande än i en 

situation på tu man hand förutsatt att den fungerar väl som grupp. Av denna anledning menar 

hon att en förutsättning för att arbeta med sitt uppdrag – enskilda individers utveckling och 

lärande- förutsätter ett gruppinriktat arbetssätt (Guvå 2006, s.14). Även Guvå redogör för 

olika typer av ledarskap och hon beskriver det grupporienterade ledarskapet, även nämnt som 

ett demokratiskt ledarskap, som ett funktionellt ledarskap. Denna typ av ledarskap tar hänsyn 

till gruppens behov och utvecklingsnivå vilket innebär att man förhåller sig olika till olika 

grupper. Med hänvisning till Arne Sjölund, författare och psykolog, är inte en grupporienterad 

ledare sträng men den underlåter inte heller att ge ledning, skriver Guvå. Den ingriper och ger 

hjälp och upplysningar, kommer med förslag och frågor för att leda gruppen vidare (Guvå 

2006, s.56-58). Gruppen svetsas samman genom gemensamma aktiviteter, skriver Guvå, men 

påpekar att dessa aktiviteter behöver ledas av gruppens ledare. Ledaren fungerar som en 

regissör som håller ihop det hela (Guvå 2006, s.80-81).  

 

Guvå skriver att för en pedagogisk ledare handlar det i första hand om att skapa en positiv 

tongivande kärna i gruppen som man kan arbeta vidare med. Hon nämner ”kärnbarn” som hon 

definierar som barn man snabbt får kontakt med och som utan att vara överdrivet snälla och 



20 
 

lydiga gör som man säger. Dessa barn går det att utöva ett demokratiskt ledarskap mot och det 

går att förhandla med dem. När vi identifierat kärnbarnen i gruppen går det sedan att 

identifiera de barn man har svårare att få med sig. Dessa barn har oftast den sociala förmågan 

att samarbeta men av olika anledningar vill de inte det. Dessa barn ska man inte tvinga med, 

menar Guvå, utan släppa taget om så länge. Här kan vi utöva ett låt gå-ledarskap men endast 

tills vidare. Detta är inte samma sak som att låta dem vara, menar Guvå. Man ska snabbt 

försöka skapa en relation till dessa barn men man släpper dem ett tag för att man själv och 

inte heller dem ska behöva tappa ansiktet inför de andra. Guvå skriver också att till skillnad 

från utanförbarnen så måste en pedagogisk ledare förhålla sig tvärtom till ”mellanbarnen”, 

dessa ska man tvinga med, menar hon. Mellanbarnen beskriver hon som de barn som kan dra 

åt olika håll, både till kärnbarnen och till utanförbarnen. Dessa kan på så vis bilda en 

”buffert”-grupp som antingen förstärker och uppfattas som en utanförgrupp eller tillsammans 

med kärngruppen fungerar som en av dem (Guvå 2006, s.16-21).  

 

Barn är olika och det är utifrån barns olikheter som gruppens spänningsfält bildas, menar 

Guvå. Barn kommer sannolikt att dels förstärka sina egenskaper i en ny grupp, dels att 

förstärka varandras. Till exempel kanske ett oroligt barn blir ännu oroligare om den möter ett 

tufft utåtagerande barn och ett ”väluppfostrat” skötsamt barn kanske blir ännu skötsammare 

och möjligen skvallrigt när den träffar spontana impulsiva barn som gör otillåtna saker. Detta 

är ett komplicerat samspel och Guvå pekar på vikten av att inte låta barn få gruppera sig hur 

fritt som helst då hon menar att då kan dessa motsättningar få spelas ut fritt och kanske 

eskalera. Hon refererar bland annat till William Goldings bok Flugornas Herre som handlar 

om ett antal pojkar som hamnar på en öde ö utan vuxna. I deras kamp om överlevnad ges 

många exempel på hur barn fungerar i grupp utan vuxen ledning (Guvå 2006, s.62-64).  

 

Detta pekar på vikten av engagemang hos oss, lärare och fritidspedagoger, som arbetar med 

barngrupper i skola och fritidshem. Återigen pekas här också på vikten av gruppens ledare 

och dennes förhållningssätt. Guvå menar att gruppen svetsas ihop genom gemensamma 

aktiviteter och min tolkning är att detta kan åsyftas till team-building och liknande 

arbetsformer. Genom ett strukturerat arbetssätt med tydliga riktlinjer och mål för gruppen och 

återkommande samarbetsövningar kan vi stärka gruppsammanhållningen. I boken Bland 

stjärnor och syndabockar. Om hur man skapar ett gott klimat i klassrummet ger Karin Åberg, 
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skolkurator och författare, tips och idéer på hur man skapar ett gott klimat i gruppen. Bland 

annat nämner hon lek och drama som ett sätt att stärka barnens jag- och gruppkänsla och hon 

ger en mängd tips på detta. Precis som många team-building övningar så är detta en aktiv 

form för barnen att arbeta med. Åberg skriver vidare om vikten av att även skapa rofyllda 

rutiner för barnen. Det kan vara dels genom en speciell inledning och avslut av dagen. Det 

kan också vara återkommande avslappningsövningar under dagen som skapar ett lugn och 

harmoni i gruppen (Åberg 2000, s.76-87) Detta hade varit bra att föra in i klass 3C tänker jag 

och andra grupper som inte fungerar så bra. I klass 2C kan det ha varit av positiv betydelse att 

de alltid startade måndagsmorgonen lugnt när de skrev i sina dagböcker. Här skapades ett 

lugn genom denna återkommande uppgift.  Jag tror det är ett bra sätt över lag att arbeta på för 

att stärka en gruppsammanhållning. Genom att variera aktiva lekar och samarbetsövningar, 

som till exempel på fritidshemmet Eken, med återkommande rofyllda stunder, i form av att 

exempelvis att lyssna på lugn musik eller ge varandra massage, kan vi stärka barnens tillit till 

varandra och det ger en trygghet i gruppen. 

 

Sabina Kuutti skriver i en artikel i tidningen Lärarstudenten om en studie genomförd av 

Anne-Sofie Nyström, lektor i filosofi. Nyströms studie syftar dels till att få svar på frågor som 

handlar om hur gruppidentiteten påverkar inställning till lärande samt hur man kan synliggöra 

sociala processer i klassrummet för att hitta bättre strategier för att jobba mot en mer jämlik 

skola. Bland annat framkom att så länge eleverna var inplacerade i grupparbeten så pratade de 

med varandra. Så fort arbetet var klart så delade eleverna på sig igen. Denna brist på kontakt 

gjorde att eleverna ibland kunde bilda sig uppfattningar om varandra som inte riktigt stämde 

(Kuutti 2012, s.18-21). Detta menar jag betonar vikten av samarbete och vad betydelsefullt 

det är att arbeta i grupp. Bristen på kontakt påminner mig om hur viktigt det interkulturella 

förhållningssättet är där vi alltid är lyhörda och nyfikna för andra människor. Om vi fortsätter 

att vara det och engagera oss i varandra kan vi minska risken för missuppfattningar människor 

emellan och komma ifrån möjliga innehavda fördomar om andra. Jag tänker att i klass 3C, där 

man inte arbetade så ofta i grupp eller gjorde så mycket samarbetsövningar, kan det tänkas ha 

fått följden till just bildande av missuppfattningar och tolkningar av varandra som inte 

stämde. Detta kan då följaktligen ha påverkat gruppdynamiken negativt.  
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Styrdokument 

 Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem har getts ut av Skolverket och syftar 

till att ge stöd och vägledning i kvalitetsarbetet för fritidshemmet. I den framgår att 

fritidshemmet ska komplettera skolans verksamhet vad gäller att skapa helhet, mångsidighet 

och kontinuitet i barnens utvecklande och lärande. Det framgår även att personalen i 

fritidshemmet med sin kompetens kan tillföra ytterligare ett perspektiv. Detta genom den mer 

uttalade inriktningen på barns sociala utveckling, omsorg, välbefinnande och på gruppen och 

dess sociala liv. Denna inriktning kan vara ett värdefullt komplement till exempelvis 

elevvårdsarbetet och i arbetet med att förebygga problem som kan uppstå inom olika 

barngrupper (Skolverket 2007, s.22).  

 

Barnets självständighet utvecklas successivt i skolåldrarna och barnet utvecklar i allt högre 

grad egna intressen och en egen identitet. Denna utveckling pågår i nära samspel med andra 

och kamratgruppen och dess värderingar blir allt viktigare. Detta framgår också i dessa 

allmänna råd och kommentarer och fritidshemmet kan bidra till att barn utvecklar en tillit till 

sig själva och sin egen förmåga i denna process (Skolverket 2007, s.24). Vidare står att läsa 

att verksamheten i fritidshemmet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker 

i grupp. I samspel med andra utvecklas barns självkänsla och identitet. Sociala normer och 

värden utvecklas och prövas också inom gruppen (Skolverket 2007, s.25). 

 

Åsa Eklund, som har lång erfarenhet i yrket som fritidspedagog och även som utvecklare med 

uppdraget att konkritisera fritidshemmets verksamhet, har skrivit Fritidshem Handboken 

planering och utvärdering (Eklund 2011). Denna handbok ska vara till hjälp att tolka och 

förstå styrdokumentens innehåll gällande fritidshemmets uppdrag. Hon refererar till 

Lärarförbundets skrift, När intresse blir till kunskap, (Lärarförbundet 2005) när hon återger 

fritidspedagogikens grundstenar som är lek, samlärande, situationsstyrt lärande och 

utvärdering. Fritidspedagogen ska vara med och stödja barnens lek och se till att det finns en 

balans mellan elevernas självvalda aktiviteter och de mer styrda aktiviteterna som planeras i 

verksamheten (Eklund 2011, s.8).  En annan viktig grundsten är utvärdering. Vi ska utvärdera 

aktiviteter, händelser och situationer. Utvärderingen är viktig för att kunna utveckla den egna 

verksamheten (Eklund 2011, s.9).  
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I skolans läroplan, Lgr11, framgår att skolans uppdrag är att elever ska stimuleras i att 

inhämta och utveckla kunskaper och grundläggande värden. Genom samarbete med hemmen 

ska skolan främja elevers allsidiga utveckling till kreativa, aktiva, kompetenta och 

ansvarsfulla medborgare och individer. Omsorg, omtanke och generositet om individen ska 

prägla skolans verksamhet (Skolverket 2011, s.9). 

 

 

Utifrån vad dessa olika styrdokument säger om vår verksamhet i fritidshemmet ser jag det av 

stor vikt att vi arbetar för att skapa väl fungerade grupper. Som framgår av Allmänna råd och 

kommentarer för kvalitet i fritidshem så håller jag med om att vår verksamhet bygger på 

tanken att barnens socialisation och utveckling sker i grupp och jag anser att för att detta ska 

ske på ett gynnande sätt för barnen så krävs det att vi som pedagoger strävar efter att skapa en 

god gruppdynamik och sammanhållning. Hur gör vi då detta på bästa sätt? Framgår det?  Nej 

det anser jag inte att det tydligt gör utan här är det upp till var och en att fritt tolka hur vi ska 

gå till väga för att nå detta. Så beroende på vem vi frågar får vi förmodligen olika svar. Ska 

det då framgå tydligare i styrdokumenten hur vi ska arbeta med detta? Ja, möjligen, men 

samtidigt är det svårt att formulera ett arbetssätt som skulle vara hållbart för alla 

verksamheter. Alla människor är olika, vuxna som barn, och tänker och tycker olika om saker 

och ting så ett färdigt koncept för alla är kanske inte rätt modell. Här är det upp det varje 

verksamhet att formulera hur arbetssättet ska se ut. Några viktiga faktorer som jag anser är 

betydande för att kunna skapa väl fungerande grupper med en god gruppdynamik i vår 

verksamhet är dock följande: 

 

 inneha ett interkulturellt förhållningssätt 

 utföra ett demokratiskt och grupporienterat ledarskap 

 ha tydliga målsättningar och riktlinjer i verksamheten och för gruppen 

 verka för en trivsam miljö i verksamheten 

 använda sig av ”team-building” 

 kontinuerligt reflektera över verksamhetens arbetssätt och sitt eget förhållningssätt 

 

 

Robert Thornberg, fil.dr. i pedagogik, skriver i boken Det sociala livet i skolan. 

Socialpsykologi för lärare, om termen värdepedagogik. Värdepedagogik refererar till den 

aspekt av den pedagogiska praktiken som resulterar i att politiska eller moraliska värden, 
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såsom normer och färdigheter som bygger på sådana värden, förmedlas till eller utvecklas hos 

elever. De handlar om föreställningar om goda eller rätta handlingar och föreställningar om 

det goda livet. Lärares värdepedagogik kan vara explicit och implicit. Explicit värdepedagogik 

innefattar de olika metoder som lärare använder för att skapa lärtillfällen gällande värdefrågor 

för elever. Det kan exempelvis vara att lärare arrangerar klass- och elevråd, att lärare utarbetar 

trivselregler på skolan eller att man medvetet arbetar för att förebygga mobbning. Det kan 

även vara att lärare inom ett skolämne lyfter fram värdefrågor och för moraliska diskussioner 

i samband med till exempel Förintelsen eller pratar om mänskliga rättigheter i samband med 

aktuella nyheter och händelser (Thornberg 2006, s.78-79).  

 

Implicit värdepedagogik associeras till att lärare själva mer oreflekterat utgör rollmodeller och 

detta med andra aspekter av den dolda läroplanen. Det rör sig här om att gestalta och förmedla 

implicita värden. Den dolda läroplanen definierar Thornberg, med hänvisning till Meighan 

och Siraj-Blatchford (1997), med ”all the things that are learnt during schooling in addition to 

the official curriculum” (s.66) (Thornberg 2006, s.79). Vanligen associeras den dolda 

läroplanen till negativa, socialt reproducerade eller förtryckande processer och effekter.  Det 

behöver dock inte alltid vara fallet skriver Thornberg refererat till Bottery (1990). Det kan 

vara så att vissa arbetsmetoder kan ha bieffekter som resulterar i positiv utveckling, till 

exempel ökad samarbetsförmåga hos eleverna. Det finns alltså värden som kommer till 

uttryck i de sätt som lärare/fritidspedagoger till exempel organiserar lektioner, hur de väljer 

att uppmuntra och tillåta tillika inte tillåta företeelser i verksamheten och i deras 

förhållningssätt och attityder till barnen. Dessa värden ligger utanför de formella målen såsom 

de formuleras i kursplan, läroplan och lokala styrdokument.  Ett exempel på detta kan vara när 

en pedagog systematisk hanterar konflikter mellan barnen på ett sådant sätt som innebär att 

vissa barn alltid skuldgörs och av den anledningen missgynnas på grund av pedagogens 

föreställning eller attityd om dessa barn. Lärare/fritidspedagoger gestaltar och medierar 

normer och värden genom sitt sätt att agera och tala, genom sitt sätt att bemöta barn och 

utföra sina arbetsuppgifter (Thornberg 2006, s.79-81).  

 

Här tänker jag på situationen med Micke och hur han blir behandlad och bemött. Här 

synliggörs en implicit värdepedagogik som omedvetet framställs genom Gunillas sätt att agera 

på gentemot Micke. Gunilla utgör här omedvetet en rollmodell som visar på andra värderingar 
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än vad läroplanen säger och som barnen således tar till sig. Sett till vad läroplanen säger om 

skolans uppdrag att främja elevers utveckling att inhämta kunskap och värden så arbetar 

Gunilla omedvetet mot denna i det här läget. Här förmedlar hon istället ett motsatt budskap 

genom att agera som hon gör. Vi som arbetar i skolan ska vara förebilder för barnen och då 

behöver vi leva upp till det också. Detta reflekterar inte Gunilla över själv och inte heller 

hennes kollegor. Detta pekar på vikten av att just reflektera för att synliggöra hur vi förhåller 

oss till barnen och vad vi förmedlar. 

 

Praktisk kunskap och reflektion 

Forskaren och läraren Bernt Gustavsson jämför i boken, Vad är kunskap? En diskussion om 

praktisk och teoretisk kunskap, kunskap med information och han menar att information 

behöver vi inte förstå eller ta till oss. Vi kan bli fullmatade med information som vi kan återge 

utan att ha förstått den. Däremot omförvandlas informationen till kunskap då vi får förståelse 

för den och den sätts i ett sammanhang. Vi bär kunskapen med oss och vi bär den olika då vi 

människor är olika och tolkar saker på olika sätt. Kunskapen är föränderlig och en ständig 

pågående process genom att vi kontinuerligt lär oss nya saker och får nya perspektiv på vår 

tillvaro. Gustavsson refererar till ett citat av Ellen Key för att illustrera att vi bär på kunskapen 

och det lyder ”vad som finns kvar när vi glömt det vi lärt”. Key skilde på lärdom och bildning 

där hon menade att lärdom bestod av enskilda faktakunskaper och bildning var sådant som vi 

personligt införlivat och kan använda i livet och i våra verksamheter (Gustavsson 2002, s.39-

40). 

 

Fredrik Svenaeus refererar till Gustavsson i sin inledning i boken Vad är praktisk kunskap? 

när han skriver om den viktiga parallella debatten om praktisk kunskap som förts i den 

svenska utbildningsvetenskapliga världen kring bildning och lärande. Bildning rymmer inte 

endast faktakunskaper, utan även en förmåga till personlig bedömning och orientering vilket 

innebär en förmåga att sätta kunskapen i sin kontext och göra den till sin egen. Svenaeus 

skriver att en fundamental missuppfattning som ofta präglat den kunskapsteoretiska 

diskussionen är att vi skulle tvingas att behöva välja mellan trist och auktoritär utantillärning å 

ena sidan, och å den andra fritt forskande utifrån elevens egna intressen. Bildningsbegreppet 

pekar i själva verket både mot vikten av kunskapstradering som förmågan att utveckla ett eget 

kritiskt perspektiv på kunskapen i fråga (Svenaeus 2009, s.19-20). 
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I Aristoteles kapitel (bok) VI i Den nikomachiska etiken hittar vi en urtext för den praktiska 

kunskapens teori som många nutida forskare och filosofer tar utgångspunkt i när de närmar 

sig detta område. Det skriver Svenaeus och han återger den femdelning av kunskapens former 

som Aristoteles myntade. Denna femdelning innefattar: 

 Episteme – en vetenskaplig och påstående kunskap; veta att 

 Techne - en praktisk-produktiv kunskap och färdighetskunskap; veta hur 

 Fronesis – en praktisk klokhet och ett gott omdöme; veta när 

 Sofia – en filosofisk kunskap och visdom 

 Nous – en förnuftsinsikt och intuition 

Aristoteles viktiga poäng är att den vetenskapliga kunskapen inte är den enda, det är bara en, 

kunskapen har alltså många olika former (Svenaeus 2009, s.20-21). Jag kommer att förhålla 

mig till de tre först nämnda kunskapsformerna, episteme, techne och fronesis. Sofia och nous 

lämnar jag där hän då jag ser de som för filosofiska och andäktiga att relatera till. 

 

Fredrik Svenaeus skriver inledningsvis i boken Vad är praktisk kunskap? att den praktiska 

kunskapen som regel är svår att utforska på samma sätt som vi ställer upp och prövar om en 

vetenskaplig hypotes om exempelvis en sjukdoms orsaker är rimlig. Praktisk kunskap bär vi 

inom oss, den har tagit plats hos individen, och den bärs som en personligt erövrad kunnighet. 

Den utesluter för den skull inte det teoretiska kunnandet men den har fler och andra 

dimensioner, den innebär i limiterad utsträckning användning av vetenskapliga teorier, menar 

Svenaeus. Praktiska kunskaper erövrar vi genom våra erfarenheter medan vi tar till oss 

teoretiska kunskaper genom exempelvis litteratur eller utbildningar (Svenaeus 2009, s.13-14). 

Att i fritidshemmets verksamhet ha teoretisk kunskap om och tillämpa dessa, gällande till 

exempel barns utveckling, gruppsykologi och gruppdynamik, anser jag vara viktigt och kan 

öka möjligheten till att skapa en god gruppsammanhållning i en barngrupp. Med hjälp av de 

teoretiska kunskaperna kan vi sedan erövra praktiska kunskaper för att lyckas arbeta på bästa 

sätt i en barngrupp och lära oss känna av hur vi ska agera i olika situationer. 
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Utifrån Aristoteles uppdelning av de olika kunskapsformerna tänker jag att episteme, den 

vetenskapliga kunskapen och vår förmåga att veta att, bidrar till en insikt att grupper och 

gruppdynamik kan se olika ut och vi vet vad som påverkar detta. Ju mer episteme vi har desto 

större är möjligheten att vi upptäcker om en grupp fungerar bra eller mindre bra. Med hjälp av 

techne, den praktiska och produktiva kunskapen och att veta hur, har vi kunskap om hur vi 

kan arbeta för att förbättra gruppsammanhållningen i en grupp. Fronesis, den praktiska 

klokheten och att veta när, innebär att vi känner av när vi ska ”ingripa” och försöka förändra 

klimatet i en grupp. Alla barn är olika och här kan vi ha en känsla för när det passar bäst att 

agera. Jag tänker också att fronesis innebär att vi, som Guvå skriver om, känner av vilka barn 

som är ”kärnbarn” och vilka som är ”utanförbarn” så vi vet hur vi ska samspela med dessa, 

vilka vi ska satsa på att skapa en kärna av och vilka vi ska släppa taget om för ett tag. Sett till 

situationen med Micke är det kanske så att han är ett barn vi ska släppa taget om för ett tag 

och inte tvinga med i gruppen, för att sedan snart försöka knyta an till honom igen. Han 

behöver kanske det andrummet så att pressen på honom, vad gäller att klara av att interagera 

med sina kamrater på ett önskvärt sätt, inte blir för stor. 

 

I mina berättelser, mina gestaltade erfarenheter, blir episteme att veta att dessa grupper och 

gruppdynamiken fungerar bra och mindre bra och även att ha vetskapen om varför. I klass 3C 

har gruppen ingen god sammanhållning, den upplevs som spretig och rörig. Min åsikt är att 

orsakerna till det är att målsättningen och riktlinjerna för gruppen är otydliga, ledarskapet i 

gruppen är otydligt då det pendlas mellan auktoritärt och abdikerat, man arbetar inte aktivt för 

att stärka gemenskapen i gruppen, miljön kring barnen är illa skött och nya elever har anslutit 

till klassen i flera omgångar och då man förmodligen inte förberett detta inför den redan 

befintliga gruppen på ett bra sätt, och kanske inte heller för det anslutande barnet, har detta 

påverkat gruppen negativt. Techne blir här att vi har kunskap om hur vi kan gå till väga för att 

förändra denna dåliga gruppdynamik genom till exempel ett tydligare ledarskap i form av ett 

mer demokratiskt och interkulturellt förhållningssätt, gruppstärkande samarbetsövningar och 

en trivsammare miljö. Fronesis innebär att vi vet när det passar att genomföra det 

förändringsarbete som krävs och känner av hur stora förändringar gruppen klarar av. 

 

I klass 2C blir episteme vetskapen om att gruppen fungerar väl. Vi känner av att gruppen har 

en god sammanhållning och vi vet varför. Techne blir här att vi vet hur vi ska bibehålla detta 
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goda gruppklimat och hur vi ska arbeta med detta. Det kanske behövs nya utmaningar och 

andra nya målsättningar för en redan väl fungerande grupp. Fronesis innebär att vi vet när 

detta ska ske så att det påverkar och gynnar gruppen på bästa sätt. 

 

I berättelsen med planeringsmötet och Micke blir episteme att veta att Micke inte är tillfreds 

med sig själv och i gruppen. Techne skulle bli hur man ska gå till väga för att förändra detta 

till det bättre för alla, både för Micke och för gruppen. Fronesis skulle vara att veta när detta 

bör ske för att fungera på bästa sätt. Man har vetskapen om att Micke har det jobbigt. Här 

behöver man utveckla både techne och fronesis eftersom det stannar vid ett konstaterande att 

Micke har det jobbigt och att uppfattningen endast är att det är Micke som är problemet.  

Läraren och pedagogerna behöver också utveckla sin episteme sett till pedagogernas egna 

förhållningssätt då man inte ifrågasätter sitt eget agerande och inte inser att och hur det 

påverkar Micke som individ och gruppen. 

 

Hur kommer det sig att dessa frågor, om gruppers olika dynamik och hur vi kan arbeta med 

detta, väcks i mig? Jag är snart färdigutbildad fritidspedagog och ska ut i mitt nya yrkesliv och 

utöva mitt yrke.  Jag har utbildat mig till fritidspedagog för att jag vill vara med och bidra till 

att denna verksamhet fungerar och genomförs på bästa möjliga sätt. Verksamheten i 

fritidshemmet baseras till största del på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Av 

den anledningen är det såklart av stor betydelse att de grupper vi arbetar med på 

fritidshemmet fungerar väl. Det är vårt uppdrag att försöka införliva det. Mina goda 

erfarenheter av gruppsammanhållning bidrar också till att jag reflekterar över detta och jag 

vill försöka förmedla detta vidare i de verksamheter jag kommer att verka i.  

 

I boken Etik i arbete med människor skriver Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen om 

etik och etiskt tänkande för vård-, social- och omsorgsområdena. Henriksen är professor i 

systematisk teologi och Vetlesen är docent i filosofi. De skriver om arbetets plats i våra liv 

och nämner olika motiv för våra yrkesval, till exempel självförverkligande, kompensation och 

instrumentellt förhållande . I det självförverkligande motivet ligger tanken i att det är i själva 

arbetet, yrkesutövningen, som individen förverkligar sig själv vilket innebär att vi genom vårt 

yrkesval individuellt kan förverkliga och utveckla våra talanger och förmågor. Motivet som 
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innefattar kompensation innebär att arbetet fungerar som just en kompensation för något vi 

saknar i våra sociala kontakter eller i andra för oss grundläggande behov i privatlivet. I det 

instrumentella förhållandet som motiv väljer vi inte arbete utifrån att arbetet i sig har något 

egenvärde. Vad vi har för yrkesutövning är inte så viktigt utan det är mer viktigt att vi har ett 

arbete och att det är välbetalt. Arbetet blir endast ett verktyg för oss, ett instrument, för att få 

en lön (Henriksen & Vetlesen 2001, s.115-118). 

 

Detta nämner jag för att påvisa hur viktigt jag anser mitt kommande yrke som fritidspedagog 

är och vad jag vill få ut av det. Jag ligger närmast motivet självförverkligande då jag känner 

att jag vill uppnå något i mitt yrke och vill sträva efter att lyckas med vårt uppdrag. Något 

som växt sig starkare inom mig under utbildningen till fritidspedagog är känslan av att vilja 

hjälpa eleverna att stärka sin självkänsla, att få dem att tro på sig själva och inse att de duger 

som de är. Att arbeta med gruppstärkande övningar på liknande sätt som man ofta gör inom 

idrotten tror jag är ett bra sätt för att komma en bit på vägen med detta. Viktigt är också vilken 

typ av ledarskap vi utövar i gruppen och vilket förhållningssätt vi har gentemot barnen. 

 

 

Vi återgår till planeringsmötet och situationen med Micke igen. Jag ifrågasätter även mig mitt 

eget agerande, eller kanske mer mitt icke agerande, i denna situation. Jag blir illa berörd när 

barn skälls ut och hängs ut inför övriga gruppen. Det finns andra, bättre sätt att handla på i 

dessa situationer. Till exempel genom att prata enskilt med det berörda barnet eller barnen då 

de agerat på ett mindre önskvärt sätt. Vi kan också prata med hela gruppen om vilka regler 

och riktlinjer som gäller, för att skapa en god miljö och gemenskap i gruppen, men detta bör 

då ske på ett allmänt sätt så att inget barns hängs ut. Men hur kommer det sig att jag inte säger 

något, att jag bara sitter där som en tyst liten mus? Om jag kliver ur mig själv och ser 

distanserat på situationen, hur anser jag då att jag, Helene, skulle agera? Svaret är givet, 

självklart skulle Helene ifrågasätta det beteende och förhållningssätt läraren har gentemot 

barnen och säga hur hon anser att det påverkar likväl barnet som gruppen. Hon skulle även 

kunna ge förslag på bättre sätt att handla i dessa situationer som tidigare nämnda exempel. 

 

Utifrån vad läroplanen, Lgr11, säger om att förmedla grundläggande värden till eleverna så 

bryter man här mot den anser jag då man istället förmedlar en implicit värdepedagogik och 

inte är något gott föredöme för barnen. Dessutom följs inte läroplanen utifrån att skolan ska 
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prägla omsorg och omtanke för individen tänker jag. Kan det vara så att Gunilla fokuserar för 

mycket på elevernas kunskapsintag och missar vikten av omsorg och omtanke? Hon anser 

kanske inte att det är hennes jobb att arbeta med omsorg och omtanke. Så kan det möjligen 

vara och då är det viktigt att diskutera och reflektera kring detta så att detta uppmärksammas. 

För precis som Henriksen och Vetlesen skriver så anser jag omsorg vara ett svar på 

människans grundvillkor. Som en respons på andras sårbarhet svarar vi med omsorg. Det som 

i värsta fall händer om omsorg uteblir är att den behövande dör, menar Henriksen och 

Vetlesen (Henriksen & Vetlesen 2011, s.25). Jag menar inte att barnen kommer att dö om de 

inte får omsorg och omtanke men i långa loppet, om vi inte uppmärksammar detta, kan det 

kanske generera i att barnen i sin tur får svårare att visa omsorg för andra omkring dem. 

 

Då, när detta inträffade, var jag på verksamhetsförlagd utbildning och jag tror jag var rädd att 

komma i konflikt med lärare och fritidspedagoger där och av den anledningen inte 

konfronterade dem. Det är möjligen anledningen till det men det är för den skull inte 

acceptabelt, tänker jag nu när jag reflekterar över det. När jag kommer ut i verksamheten på 

”riktigt” måste jag bortse från den rädslan och göra den konfrontationen om situationen 

uppstår igen. Detta för att arbeta utefter styrdokumenten vi har att följa och även med tanke 

hur jag ser på mitt kommande yrke som självförverkligande för annars sviker jag både mig 

själv och barnen i verksamheten.  

Aristoteles har utryckt den berömda läran om ”medelvägen”. Om denna medelväg inte uppnås 

kan det sägas att den handlande människan agerar fel på något av följande sätt: den gör inte 

tillräckligt eller den gör för mycket (Nilsson 2009, s.42-43). Detta är viktigt att ta hänsyn till i 

verksamheten vad gäller gruppers sätt att fungera och till situationen med Micke. Gör vi för 

lite i de grupper som fungerar mindre bra så kommer det inte heller att bli någon förändring i 

dessa men gör vi för mycket kanske det blir en för stor förändring och omställning för 

gruppen, som inte är gynnsam. Jag tänker att förändringen bör skynda långsamt och att man 

stegvis gör små förändringar så att barnen ges tid att vänja sig. Jag tänker också att detta är 

viktigt för mig att beakta då jag vurmar stort för arbetsformer som team-building, då jag har 

så god erfarenhet av det, och gärna vill införa mer av det i den verksamhet jag kommer att 

verka i. Jag ser mest fördelar med detta arbetssätt, då det fungerat bra för mig, men för den 

skull innebär inte det att det passar alla. Tvärtom kan det bli negativt, som jag tidigare nämnt, 

om barn upplever att de i övningar av detta slag lämnar ut sig själva för mycket och på ett sätt 
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som de inte är bekväma i. Det är viktig att anpassa övningarna och aktiviteterna så att det 

passar barnen, med hänsyn till exempelvis ålder och barnens karaktär. Här blir det viktigt att 

utveckla min fronesis så att jag lyckas uppmärksamma och känna av vad som fungerar för 

barnen, vad som inte gör det och när det gör det.   

 

 

Jag vill slutligen betona reflektionens betydelse i vårt arbete som lärare och fritidspedagoger.  

Som Normell menar, kan vi med hjälp av övning i att tänka på och om vardagshändelser vi är 

med om som påverkar oss på ett eller annat sätt få distans och perspektiv på våra upplevelser. 

Genom att använda oss av egna upplevelser kan det ge en förståelse över hur andra känner sig 

i liknande situationer menar Normell (Normell 2004, s.112). Den tyske filosofen Immanuel 

Kant menar att reflektionen är en förmåga i vilken vi jämför våra olika kunskapsförmågor och 

avgör vad som är riktigt. I reflektionen betraktar, bedömer och förstår vi ett föremål eller en 

företeelse. Detta skriver Jonna Hjertström Lappalainen i texten I begynnelsen var fantasin. 

Om den reflekterande människan ur Reflektionens gestalt (Hjertström Lappalainen 2009, 

s.19). Bengt Molander skriver att reflektionen ska påminna oss och synliggöra vad vi gjort, 

vilka vi är och vad som skett. Ur den reflekterandes medvetande ska det reflekterade träda 

fram. Detta kan inte tvingas fram utan måste få komma av sig självt. För att det ska ske krävs 

det viss distans, menar Molander, och därför är tid en viktig aspekt (Molander 2000, s.144). 

 

 

När jag tänker på situationen med Micke så försöker jag tänka på och fråga mig själv hur jag 

hade känt om Gunilla hade skällt ut mig inför hela gruppen och pratat över mitt huvud. Det 

hade inte känts bra och jag hade förmodligen blivit ledsen och känt mig kränkt. Det ger mig 

en insikt i att jag inte bör agera på detta sätt. Om Gunilla också reflekterade över detta skulle 

hon kanske också komma till den insikten. Jag anser att det är viktigt att vi tar oss tid att 

reflektera ordentligt . På så sätt kan vi kanske urskilja vad vi bör förändra i verksamheten i 

arbetet med grupper och i vårt förhållningssätt. Vi kan även synliggöra vad vi gör som är bra i 

verksamheten gällande arbetet med grupper och i hur vi förhåller oss till barnen. 
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5. Slutord 

Syftet med denna essä har varit att undersöka hur lärare och fritidspedagoger kan arbeta med 

de grupper som förekommer i verksamheten på bästa sätt för att skapa en god gruppdynamik 

och sammanhållning. Essän har tagit sin utgångspunkt i tre gestaltade erfarenheter som jag 

genom författandet använt i en utvecklande process. Med hjälp av mitt skrivande och att jag 

återknutit till berättelserna har jag kunnat belysa och undersöka dem.  Jag har funnit att det 

förhållningssätt och ledarskap lärare och fritidspedagoger utövar, gentemot såväl det enskilda 

barnet som gruppen, är av avgörande vikt gällande gruppens fungerande och välmående. Ett 

förhållningssätt att föredra är ett interkulturellt förhållningssätt. Ett arbetssätt att föra in i 

verksamheten, som jag anser skulle bidra till en förbättrad gruppsammanhållning och 

trygghet, är team-building och liknade arbetsätt i form av mycket gemensamma lekar och 

samarbetsövningar. Jag har kommit till insikt att det är viktigt att vara observant och känna av 

hur mycket vi kan arbeta med team-building med barnen då denna arbetsform förmodligen 

inte passar alla. Då verksamheten i fritidshemmet bygger på tanken att barns socialisation och 

utveckling sker i grupp och att barnen i samspel med andra utvecklar sin självkänsla och 

identitet, är jag nu av ännu starkare övertygelse att det är av betydande vikt att vi lyckas skapa 

ett gott klimat i gruppen. Min tolkning är att styrdokumenten pekar på vikten av att arbeta för 

väl fungerande grupper men det framgår inte detaljerat hur vi ska arbeta med detta. Det är 

öppet för fri tolkning och det måste kanske förbli så då jag ser det som svårt att formulera ett 

koncept som kommer att fungera för alla verksamheter. Jag ser det också av stor vikt att 

fundera och reflektera över vad vi, lärare och fritidspedagoger, förmedlar till barnen genom 

den implicita värdepedagogiken. Ett kritisk granskande och reflekterande av oss själva såväl 

som verksamheten i helhet har jag också funnit som betydelsefullt för att uppnå en god 

gruppsammanhållning. 
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