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Abstrakt 

Studien var ett utvecklingsarbete som inspirerades utifrån Rönnermans (2012) 
aktionsforskningsspiral. Syftet var att undersöka hur social interaktion i en elevgrupp på 
ett fritidshem kan uttrycka sig och om det kunde ske en förändring genom 
samarbetsövningar i form av problemlösningar. Valet av ämne grundade sig i 
observationer och intervjuer med lärare i fritidshem där det framkom att det fanns flera 
grupperingar mellan eleverna som gjorde det mindre trivsamt. Utifrån forskningen tog 
arbetet avstamp i kollaborativt lärande för att försöka minska grupperingarna mellan 
eleverna. Eleverna blev indelade i grupper om cirka 3 elever i varje där de fick till sig en 
ny problemlösning vid varje tillfälle som valdes att kallas veckans utmaning för en extra 
motivation för eleverna. Veckans utmaning pågick under några veckor och därefter 
intervjuades lärare i fritidshem återigen för att mäta resultatet mot syftet samt 
frågeställningen. Resultatet visade att det inte blev några förändringar i elevernas sociala 
interaktion främst på grund av tidsbrist och valet av samarbetsövningar. I slutet av 
arbetet framkom det en ny forskningsfråga för att på ett annat sätt försöka undersöka hur 
den sociala interaktionen på ett fritidshem skulle kunna förändras. 
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1. Introduktion 
I det här utvecklingsarbetet undersöks det hur den sociala interaktionen i en 
elevgrupp på fritidshemmet ser ut samt om det kan ske en förändring genom att 
arbeta med problemlösning i grupp. Anledningen för valet av ämne grundar sig i 
observationer och intervjuer med lärare på fritidshemmet, där det framkommer att 
det finns flera grupperingar mellan eleverna vilket påverkar dem negativt som en hel 
grupp. Grupperingar kan både vara något positivt och negativt. Stensaasen och Sletta 
(2000) belyser att positiva aspekter av grupperingar kan vara att elever känner sig 
trygga och vågar ta plats. Negativa aspekter kan däremot vara att vissa elever vill 
bara vara med sina kompisar och att det kan leda till utanförskap. 
Arbetet grundas i aktionsforskning som baseras på samarbete. Aktionen består av att 
eleverna får veckans utmaning som är olika sorters problemlösningar som de ska 
försöka lösa tillsammans i grupper. Skolverket (2014) skriver att fritidshemmets 
uppdrag framförallt innebär att komplettera skolan och en av aspekterna som sker på 
fritidshemmet är att stärka elevers utveckling av sociala förmågor och att arbeta med 
hur de fungerar som grupp (Skolverket, 2014). Det jag vill åstadkomma med 
aktionen är att få eleverna att träna på att samarbeta samt via det försöka få dem att 
förstå styrkan av hur viktigt det är att kunna samarbeta med varandra för att fungera i 
samhället och i det här fallet minska grupperingarna på fritidshemmet. Dewey (2007) 
belyser att lärare ska erbjuda aktiviteter som främjar samarbete och kommunikation 
för att bidra till elevers lärande i sociala sammanhang. 
Fritidshemmet har även en viktig roll att utveckla elevers självständighet och att 
bidra till att elever skapar sin egen identitet samt intresse. Det görs enligt Skolverket 
(2014) genom samspel med andra och därför är det av stor betydelse att elevgruppen 
fungerar tillsammans på fritidshemmet. Elever utvecklar även i gemenskap med 
andra, sociala normer och hanterandet av konflikter (Skolverket, 2014). Därför 
tycker jag att det blir viktigt att arbeta med gruppen som helhet för att 
förhoppningsvis skapa en bättre stämning mellan eleverna och en mer trivsam miljö 
för samtliga. Jag anser att det finns en stor utvecklingspotential hos eleverna att 
utveckla deras attityder till samarbete oavsett deras tidigare erfarenheter för att bidra 
till deras individuella samt kollektiva utveckling. 
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2. Nulägesanalys 
Det utvecklingsinriktade arbetet har genomförts på en liten skola i sydöstra Sverige 
med 150 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Det fanns två 
fritidshemsavdelningar med 40 elever inskrivna på dem båda. På Liljekonvaljerna 
gick det elever i förskoleklass och årskurs 1 och på Solrosorna gick årskurs 2–6. Jag 
valde att vara på Solrosorna eftersom jag genomfört VFU (Verksamhetsförlagd 
utbildning) där tidigare och därför lärde jag känna eleverna samt personalen på en 
mer fördjupad nivå. 
Genom observationer på fritidshemmet vid flertalet tillfällen uppmärksammades att 
det fanns flera grupperingar mellan eleverna. Det uppstod mer ofta än sällan att 
elever uttryckte sig ”nej jag vill inte vara med henne/honom”, vilket i sin tur skapade 
osämja mellan eleverna och inte en trivsam miljö varken för elever eller lärare på 
fritidshemmet. Jag bestämde mig för att intervjua lärare på fritidshemmet för att 
tydliggöra deras syn på samarbete och grupperingar i elevgruppen. 
I intervju (se bilaga 3) med lärare på fritidshemmet berättade de att eleverna var 
främst positiva i deras inställning till att samarbeta, men ibland har eleverna 
ifrågasatt valet av gruppsammansättningar. Lärare på fritidshemmet vittnade om att 
grupperingar i elevgruppen fanns. De visade sig genom att eleverna satte sig bredvid 
den som stod dem närmast eller genom att säga högt ”jag vill vara med 
honom/henne”. De ville oftast vara med deras bästa kompis eller deras närmsta 
kompis för just den dagen, flera elever kunde variera sig vem de ansåg var deras 
närmaste kompis från dag till dag. Men det fanns även elever som valt att inte vara 
delaktiga i grupperingarna eftersom de enligt lärarna inte hade något bekymmer med 
vem de arbetar eller umgås med. Lärarna ansåg att elevers val att inte delta i 
grupperingar också kunde bero på osäkerhet. Det kunde exempelvis vara att eleverna 
inte kände att de kunde tillföra något i gruppen, att våga ta plats i sin grupp eller inte 
hade något intresse utav att delta. De upplevde dock att eleverna inte kände sig 
utelämnade när de inte ingick i någon av grupperingarna utan lärarna försökte göra 
aktiviteter där alla känner sig inkluderade utifrån sina förutsättningar. 
I intervjun med lärarna på fritidshemmet framkom det att min observation, som 
nämndes ovan, stämde överens att det fanns grupperingar mellan eleverna på 
fritidshemmet. Därför valde jag att genomföra ett utvecklingsarbete med fokus på 
samarbete för att försöka bryta elevernas mönster av grupperingarna och förstå 
vikten om att värna om varandra. För att få en tydlig struktur under arbetet valdes det 
att göra en aktionsforskning utifrån Rönnermans (2012) modell, vilket det skrivs mer 
om under metod-delen längre fram i arbetet. 
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3. Syfte 
I skolans läroplan står det att fritidshemmet ska ge elever möjlighet att utveckla sin 
förmåga att samarbeta och kommunicera. Skolans uppdrag bygger på att skapa goda 
samhällsmedborgare (Skolverket, 2017). En del i att vara god samhällsmedborgare 
handlar om att kunna samarbeta med sina medmänniskor, varför jag valt att 
undersöka hur den sociala interaktionen uttrycker sig i en elevgrupp på 
fritidshemmet samt om interaktionen kan förändras över tid genom 
sammarbetsövningar i form av problemlösningar. 
 

• Hur påverkar aktionen den sociala interaktionen i elevgruppen? 
 

• Hur har den sociala interaktionen i elevgruppen förändrats? 
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4. Tidigare forskning 
I följande avsnitt lyfts det fram om forskning kopplat till det utvecklingsarbetet. I 
första stycket beskrivs kollaborativt lärande eftersom eleverna ska genom veckans 
utmaning försöka lära sig utav varandra. Det fördjupas också om den sociala 
interaktionen och kommunikationens betydelse för samarbete samt hur 
sammansättning av grupper påverkar resultatet. 
 

4.1 Kollaborativt lärande 
Dillenbourg (1999) beskriver att kollaborativt lärande innebär att med hjälp av 
varandras kunskaper, kompetenser och kommunikation försöker eleverna lösa 
uppgiften. En kollaboration framkommer när social interaktion uppstår i gruppen 
eftersom flera deltagares kunskaper behövs för att klara uppgiften och det leder till 
ett kollaborativt lärande. Även Yanghee och Baylor (2006) skriver att kollaboration 
uppstår när elever bidrar med sina kunskaper och färdigheter för att komma fram till 
något. Powell och Powell (2010) lyfter fram att kommunikation mellan 
gruppmedlemmarna är av stort behov för att skapa social interaktion och leda till ett 
kollaborativt lärande. De poängterar även som tidigare forskare att kollaboration 
uppstår när människor hjälper och bidrar med sina kompetenser för att uppfylla ett 
gemensamt mål. Eraut (2002) belyser att kollaborativt lärande är både ett explicit och 
implicit lärande. Explicit lärande betyder att eleven är medveten om att hen har lärt 
sig och vet när målet av uppgiften nås. Implicit lärande innebär att eleven är 
omedveten om inlärningen. Eleven vet att den kan klara av uppgiften men kan inte 
förklara hur. 
Det är även av betydelse att kunna samverka med olika människor för att kunna 
orientera sig i sociala sammanhang i livet. Likaså bidrar erfarenheterna till ökad 
förmåga, att genom erfarenheten utav olika sociala sammanhang bidrar det till en 
ökad förmåga att kunna samverka med andra. Därför är behovet av interaktion i 
gruppen stor för att lyckas med uppgiften. Däremot finns det ingen garanti att 
grupperna kan samspela med varandra och det kollaborativa lärandet kommer i 
sådana fall utebliva (Dillenbourg red., 2009).  

 

4.2 Social interaktion 
Social interaktion handlar om relationen mellan integrerande individer och inte om 
individerna var för sig. Det är däremot inte individernas handlande i sig som är 
viktigt i interaktionen utan dess ömsesidiga påverkan av och med varandra. Alltså att 
de kan förstå varandras olika tänkande om något specifikt (Weber, 1921/1983). I mitt 
utvecklingsarbete blir den sociala interaktionen mellan eleverna när de försöker klara 
av problemlösningarna och genom det ha en ömsesidig påverkan av varandra. I 
tidigare forskning poängteras vikten av interaktion mellan elever, de får genom den 
både vänskap men lär sig också om sociala samband i vardagen. Det framgår i 
Wrethander Blidings (2004) studie att eleverna utesluter varandra regelbundet och 
det sågs som normalt i elevernas ögon. Elevernas uteslutande av varandra kunde 
främst bero på åldersskillnader i gruppen eller när läraren bestämmer att de själva får 
välja vem de ska vara med eftersom de flesta väljer sin närmaste vän. Lärarna blir 
därför en viktig roll för att förebygga uteslutande mellan elever och för att de ska 
träna på att samspela med varandra samt att elever ska våga vara i interaktion med 
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andra som de inte är närmast vän med (Wrethander Bliding, 2004). Det är främst 
lärarnas ansvar att eleverna erbjuds en miljö på fritidshemmet som stimulerar deras 
sociala utveckling lyfter Dahl (2011) fram i sin avhandling.  

 
4.3 Kommunikation 
Allwood red. (2008) beskriver kommunikation genom att sändaren och mottagaren 
delar information. Oavsett om det är endast en som pratar är samtliga med i 
kommunikationen men på olika vis, eftersom de som mottar information tolkar den 
och försöker förstå genom frågor eller tillägg om något. Tidigare forskning säger att 
kommunikation är av stor vikt eftersom människor är i behov av att känna 
gemenskap och för att utvecklas både intellektuellt, emotionellt och socialt (Maltén, 
1998). Stensaasen och Sletta (2000) bekräftar det Maltén beskriver, att genom 
kommunikation skapas gemenskap mellan individer och det leder till elevers 
utveckling både i dem själva och som grupp. 
 
Kommunikation kan bestå av mer än ett verbalt språk, exempelvis genom 
kroppsspråk, beröring eller vilken miljö, kommunikationen sker på (Maltén, 1998). 
Tidigare forskning belyser även att kommunikation och sociala färdigheter går hand i 
hand. Vad som sägs är innehållet och hur det görs genom exempelvis gester och 
uttrycksspråk, resulterar i den verbala kommunikationen och uttryckssättet (Aspelin, 
2010). Maltén (1998) poängterar att kommunikationen behövs för att det ska kunna 
bli ett samspel mellan individer, vilket även Wertsch (1985) bekräftar samt att 
människor lär sig samspela med varandra genom att kommunicera. 
 
4.4 Gruppsammansättningar 

När lärare sätter samman grupper ska de enligt Stensaasen och Sletta (2000) vara 
blandade med olika etniska bakgrunder, kön, tidigare erfarenheter och olika 
förmågor. Eleverna får i sådana fall möta andra som de inte kanske brukar umgås 
med samt ta del av andras perspektiv. Om eleverna får välja grupper själva går de i 
dem flesta fallen ihop med sin kompis. Det kan leda till utanförskap i elevgruppen 
och att de inte utmanas samt utvecklas både som individer och grupp (Stensaasen 
och Sletta, 2000) 
Det sociala samspelet i en grupp är avgörande om gruppen ska fungera och inte om 
de lyckas med sin uppgift. Gruppen kan pendla i att känna att allt är möjligt 
tillsammans till att vilja göra uppgiften helt själv, vilket sker i alla former av grupper 
oavsett uppgift. Individernas föreställningar för de övriga deltagarna i gruppen kan 
både hjälpa och stjälpa samarbetet eftersom det sociala samspelet inte är prioriterat 
om föreställningarna stjälper gruppen. Samarbetet i gruppen kan lyftas upp av att de 
vet varandras styrkor och de nyttjar detta för att klara uppgiften. Däremot kan 
samarbetet stjälpa gruppen genom att gamla konflikter vaknar till liv igen eller nya 
konflikter uppstår (Olsson, 1998). Tidigare forskning lyfter också fram att konflikter 
i gruppen kan bero på att deltagarna har olika förväntningar på varandra, 
prioriteringar av hur arbetet ska läggas upp, tillförlitligheten av varandra eller att 
våga ta plats i gruppen. Konflikter kan även uppstå om deltagarna inte förstår 
varandra och hur uppgiften ska lösas och har en outvecklad ömsesidig förmåga 
(Dillenbourg red., 2009). En modell att följa vid konflikthantering är 
samverkansstrategier. Läraren blir en medlare och ledsagar eleverna i konflikten för 
att öppna upp till en diskussion om vad som är problemet och hur den kan lösas. 
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Däremot är det i första hand eleverna själva som ska komma fram till en lösning. 
Lärarens uppdrag blir främst att försöka få de berörda eleverna att förstå andras 
perspektiv på problemet och att det hålls en god ton i kommunikationen mellan dem. 
Eleverna ska få komma till tals för att få känna att de fått fram sina synpunkter men 
ska också kunna lära sig ta in andras tankar samt känslor om problemet. Vid vissa 
tillfällen kan eleverna lösa detta själva utan en medlares hjälp men det beror på 
förmågan av att förstå den andres tankar och känslor (Kronvall m.fl., 1991). 
 
4.5 Sammanfattning 
Kollaborativt lärande är en form av lärande som det här arbetet tar en utgångspunkt i 
eftersom aktionerna bygger på samarbete. Det är fokus på att få eleverna att förstå 
vikten av att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål vilket är grunden i ett 
kollaborativt lärande. Däremot behövs det social interaktion i gruppen, som läraren 
satt samman, för att aktionen ska uppfylla syftet samt bidra till ett lärande hos 
eleverna. Det är därför viktigt att som lärare tänka på hur grupperna delas in för att 
ge eleverna möjlighet till att utvecklas samt minska de befintliga grupperingarna i 
elevgruppen. 
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5. Pedagogisk positionering 
Kollaborativt lärande är en form av lärande som jag anser är något jag som blivande 
lärare står bakom för att kunna främja alla elevers lärande och utveckling både i 
skolan och på fritidshemmet. Det är ett lärande som med hjälp av att applicera 
varandras erfarenheter och kompetenser i en grupp lär sig av varandra samt strävar 
efter att uppnå målet (Dillenbourg, 1999). Därför har jag valt i det här 
utvecklingsarbetet att utgå från kollaborativt lärande för att försöka minska 
grupperingarna på fritidshemmet. 
Tidigare forskning lyfter fram att för att samarbete mellan elever i en grupp ska 
kunna fungera behövs det en tydlig ledning samt organisation från läraren 
(Stensaasen och Sletta, 2000). Det anser jag görs genom relationsbyggande. 
Relationen mellan lärare – elev är av stor betydelse för att det ska bli ett effektivt 
ledarskap belyser Ogden (2017) om. Både undervisningen och samspelet i 
elevgruppen påverkar relationen. Den ligger också till grund för en utvecklande 
lärmiljö och eleverna blir mer mottagliga, vilket Martin (2010) bekräftar. Andrew 
Martin har gjort en analys med 3000 elever om hur just relationen mellan lärare – 
elev påverkar eleverna i skolan och i samtliga fall är den av stor betydelse. Den 
främjar elevers självuppfattning, trivsel, motivation, engagemang och deras 
beteende. Oavsett vad eleven har för hemförhållanden är relationen mellan lärare – 
elev oerhört viktig för att eleven ska känna att hen kan lyckas (Martin, 2010). Men 
det är även viktigt att komma ihåg att det kan uppstå svårigheter vid 
relationsskapande lärare – elev på grund av elevers personlighet. Därför behöver jag 
som lärare kunna anpassa mig efter eleverna och vilka intressen dem har för att på så 
sätt bygga en ömsesidig relation (Aspelin, 2010). Tidigare forskning lyfter fram att 
det är av stor vikt att kunna hantera olika elevers beteenden för att vara professionell 
i sitt yrke (Irisdotter Aldenmyr m.fl., 2009). Frelin (2012) skriver om 
förtroendekapital som byggs upp i relationen med eleverna. Genom positiva möten 
med elever byggs det upp en bank av förtroende hos eleven för läraren. Det kan vara 
korta pratstunder, ett hej i korridoren, en blick osv. Det leder till en bättre lärmiljö 
och ifall läraren gör ett misstag eller glömmer något förloras det en del på 
förtroendekapitalet men relationen är fortfarande positiv dem i mellan. 
Sammanfattningsvis behövs det en ömsesidig relation mellan lärare – elev för att 
ledarskapet ska bli tydligt för eleverna och för att undervisningen ska fungera. Även 
för elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt är stödet från en lärare av 
stort behov. Relationen mellan lärare – elev kan i sin tur leda till att elevgruppen 
känner sig trygga och genom det vågar de ta plats och uttrycka sina erfarenheter samt 
kompetenser vid exempelvis grupparbeten för att det ska kunna bli ett kollaborativt 
lärande. 
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6. Metod 
I den här delen får ni ta del av vilken modell som följdes i aktionsforskningen och 
hur den kopplades till projektet. Ni får även läsa om projektets genomförande och 
etiska ställningstaganden. 

 
6.1 Utvecklingsmodell 
Det här utvecklingsarbetet inspirerades utifrån Rönnermans (2012) 
aktionsforskningsspiral. Den består av fyra olika steg som jag valde att döpa om för 
att göra det tydligare för den här aktionsforskningen. De fyra stegen fick namnen 
plan, aktion, dokumentation och analys (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Egentillverkad aktionsforskningsspiral. 
 
Första steget var planen, vilket innebär att utgå från nulägesanalysen som i det här 
arbetet bygger på observationer samt intervjuer med lärare i fritidshem. 
Observationerna genomfördes både som passiva och aktiva för mig som forskare 
eftersom ibland undervisade jag och ibland iakttog jag lärarna på fritidshemmet när 
de undervisade elevgruppen. Den insamlade datan dokumenterades genom skrift och 
användes vid planeringen samt utvärderingen av utvecklingsarbetet. Nulägesanalysen 
grundade valet av ämne för det utvecklingsinriktade arbete, vilket var att undersöka 
hur mönster av elevers sociala interaktion på fritidshemmet kan uttrycka sig och om 
den skulle kunna förändras. Sedan funderades det över hur förändringen skulle kunna 
gå till, resultatet blev samarbetsövningar för att kunna minska grupperingarna som 
fanns på fritidshemmet mellan eleverna. 
I nästa steg var det själva aktionen. Eleverna blev indelade i grupper om cirka 3 
elever där de skulle lösa olika sorters problemlösningar (se bilaga 5). Efter varje 
tillfälle hölls gruppintervjuer med eleverna om deras upplevelser av aktionen och 
deras samarbete i grupperna. Både för att kunna förändra och utveckla aktionen till 
nästa tillfälle men också för att eleverna skulle bli medvetna om en utveckling i deras 
samarbetsförmåga. 
Dokumentation som var det tredje steget i aktionsforskningsspiralen valdes att göras 
genom kvalitativa metoder. Denscombe (2009) beskriver kvalitativa data genom att 
forskare använder sig av intervjuer, observationer och dokumentation för att studera 
något. Det är ordet som är huvudobjektet i en kvalitativ metod, antingen genom tal 
vid exempelvis intervjuer eller skrift vid till exempel en observation (Denscombe, 
2009). Vid presentationen av aktionen, intervjuer och samtal användes 
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ljudupptagning. Bilder fotograferades på problemlösningarna främst för 
sidodokumentationen av aktionen som redovisades i skolans matsal. Även skriftlig 
dokumentation användes vid observationer, för egna tankar, åsikter samt idéer om 
vad som gjordes varje dag, hur arbetet skulle utvecklas och frågor som skulle tas upp 
med lärare på fritidshemmet eller handledare på universitetet. 
Det fjärde steget som var analys innebar att gå igenom det insamlade materialet. 
Genom bilderna analyserades om alla grupper löste problemlösningarna. Om alla 
inte gjorde det, varför inte och om det kunde bero på gruppsammansättningar. 
Elevers och lärares reflektioner om aktionen analyserades med hjälp av 
ljudupptagningen samt bilderna. Den skriftliga dokumentationen från 
observationerna och som gjorts sedan utvecklingsarbetets början blev också en viktig 
del i analys-arbetet. 
Sedan började spiralen om igen eftersom aktionen kunde ändras till exempel hur den 
presenterades av mig eller ändring av grupperna. 
 

6.2 Aktionsforskning 
Under fyra veckor vid fem tillfällen delades elevgruppen på fritidshemmet in i 
mindre grupper där de blev tilldelade veckans utmaning som bestod av en 
problemlösning vilket de skulle försöka lösa tillsammans (se bilaga 5). 
Problemlösningarna främjade de kognitiva förmågorna men för att de skulle kunna 
lösas behövdes de emotionella förmågorna. Elevernas mål var att göra 
problemlösningar samtidigt som de skulle försöka samarbeta för att lära sig av 
varandra och det blev därför fokus på alla typer av förmågor. Tidigare forskning 
lyfter fram att elevernas kognitiva och emotionella förmågor främjas i samband med 
grupparbete. De kognitiva förmågorna innebär att använda sig av sina tidigare 
kunskaper som exempelvis tänkande och minnesförmåga för att lösa uppgiften. 
Emotionella förmågor är bland annat samarbeta, kommunicera, lyssna på varandra 
och visa hänsyn vilket behövs för att det ska uppstå en social interaktion i grupperna 
(Meijer, 2005). 
Förberedelser inför genomförandet av veckans utmaning bestod av att testa samtliga 
problemlösningar, ändra dem för att det skulle passa eleverna på fritidshemmet både 
för att de skulle ha en möjlighet att klara dem men även för att de skulle utmanas och 
lära sig att nyttja varandras kunskaper samt kompetenser. Problemlösningarna är 
inspirerade ifrån boken Smartast i familjen (Cattani, 2017). Det fanns många 
problemlösningar och dem var anpassade både för vuxna och barn. Jag ansåg att det 
var positivt eftersom det var stor spridning av elevernas ålder och därmed varierade 
förutsättningar samt erfarenheter på Solrosorna. Inför varje tillfälle gick jag igenom i 
närvaro-listan på fritidshemmet vilka elever som var där den dagen för att se över 
grupperna jag delade in dem i. Jag bestämde att det skulle vara 3–4 stycken i varje 
grupp för att grupperna inte skulle bli för stora. Tidigare forskning säger att en grupp 
bör bestå av 3–6 stycken för att alla ska ges möjlighet till att känna att de behövs och 
vågar ta plats i gruppen. Grupper med fler än 6 deltagare i blir ofta flera deltagare 
passiva och kommunikationen mellan dem kan utebli (Stensaasen och Sletta, 2000). 
Efter varje aktionstillfälle blev det korta gruppintervjuer (se bilaga 4) för att jag ville 
veta hur eleverna uppfattade veckans utmaning, om de lärde sig något och i sådana 
fall vad. Gruppintervjuerna gjordes både för att undersöka om aktionen kunde 
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förändras eller utvecklas inför nästa tillfälle men också för att eleverna skulle bli mer 
medvetna om en utveckling i deras samarbetsförmåga.  
Forskaren får ett bredare resultat hur deltagarna upplever aktionen genom 
gruppintervjuer än om de intervjuas en och en. Deltagarna får även träna på att 
lyssna på varandra och ta in varandras synpunkter utifrån allas perspektiv 
(Denscombe, 2009). Intervjuerna med både eleverna och lärarna var 
semistrukturerade. Denscombe (2009) beskriver semistrukturerade intervjuer med att 
frågorna är förberedda men det finns en öppenhet att ändra en fråga eller låta de som 
intervjuas utveckla vidare hur de tänker. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 
ljudupptagning för att kunna användas vid analysering av materialet. Denscombe 
(2009) lyfter fram att ljudinspelning är ett avslappnande sätt att få fram information 
och tankar från intervju-deltagarna samt ett hänsynsfullt sätt mot samtliga.  
 

6.3 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra stycken etiska principer som forskare 
behöver rätta sig efter för att de eller det som undersöks ska bedrivas på ett korrekt 
sätt. Här nedan förklaras de fyra kraven och hur aktionsforskningen har tagit hänsyn 
till dem. 

6.3.1 Informationskravet 
I det här kravet ska forskaren informera samtliga som är berörda av forskningen som 
bedrivs. Det är även viktigt att de som deltar i forskningen är medvetna om att det är 
frivilligt att delta. 
I aktionsforskningen informerades rektor, lärare på fritidshemmet, vårdnadshavare 
och elever om vad projektet skulle handla om och hur aktionen skulle gå till. Inför 
varje aktionstillfälle fick eleverna även välja om de ville delta eller inte. Eleverna 
och lärarna på fritidshemmet informerades muntligt utav mig. Rektorn och 
vårdnadshavare fick informationen via mejl (se bilaga 1 och 2). 
6.3.2 Samtyckeskravet 
Det här kravet innebär att de som deltar i forskningen ska ha givit sitt samtycke till 
att delta, om deltagarna är under 15 år behövs målsmans samtycke. De som väljer att 
vara med i forskningen kan när de vill välja att inte delta och forskaren kan vid ett 
sådant tillfälle även behöva radera materialet som inhämtats från den eller de berörda 
deltagarna. 
Inför aktionsforskningen har vårdnadshavare fått godkänna elevernas deltagande i 
projektet eftersom eleverna har varit mellan 8–12 år genom google formulär-
dokument (se bilaga 2). Lärare på fritidshemmet som har intervjuats har givit ett 
muntligt godkännande att delta. 
6.3.3 Konfidentialitetskravet 
De som deltar i forskningen eller på vilken plats forskningen bedrivs på får inte 
framkomma på något sätt i arbetet. Det insamlade materialet ska inte vara kännbart 
för andra personer om vem det handlar om eller ifall det har sagts något etiskt 
känsligt. 
Fritidshemsavdelningarna där aktionsforskningen genomfördes på har fått fiktiva 
namn för att andra personer inte ska veta var undersökningen har genomförts. 
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Lärarna och elevernas identitet har inte rubricerats eftersom de har enbart nämnts 
som lärare eller elever. 
6.3.4 Nyttjande kravet 
Uppgifter om deltagarna i forskningen får inte lämnas ut eller användas för eget eller 
någon annans bruk utan endast användas i undersökningens syfte. 
Vilka elever som fick eller ville delta i projektet har inte framkommit i arbetet och 
materialet, där deras namn stod, raderades efter aktionens slut. Likaså vilken skola 
och kommun, undersökningen genomförts på hålls hemligt eftersom det inte har varit 
väsentligt vare sig för syftet eller resultatet i arbetet. 
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7. Resultat 
Här nedan får ni läsa om resultaten av varje aktionstillfälle (se bilaga 7), 
sidodokumentationen, analys av samtliga aktioner och intervjuer med lärare i 
fritidshem. 
 

7.1 Aktionstillfälle 1 – Veckans utmaning 
Vid första tillfället fick eleverna reflektera över vad de ansåg samarbete betydde för 
dem och vad de behövde tänka på för att grupperna skulle fungera (se bilaga 6). Det 
gjordes för att belysa för samtliga elever vad samarbete betyder. Även vad den 
enskilda individen kan behöva tänka på för att gruppen ska kunna fungera 
tillsammans. 
I intervjuerna med samtliga grupper framkom det att samarbete uteblivet för det var 
en elev som löste det på egen hand utan att fråga om någon annan kunde eller om en 
förklaring önskades. Eleverna skyllde på varandra för att inte samarbetet hade 
fungerat och flera av eleverna i grupperna ville hellre skryta att de klarat uppgiften 
enskilt än tillsammans i gruppen. De fick under intervjun förklara hur de tänkt när de 
löst problemlösningen och svara på varför de inte förklarat för sina gruppmedlemmar 
innan de löste uppgiften själva. Det upplevdes genom intervjun med eleverna att de 
skulle till nästa gång tänka efter innan de löste uppgiften enskilt för att bli bättre på 
att samarbeta samt kommunicera med varandra. 

 

7.2 Aktionstillfälle 2 – Veckans utmaning 
Resultatet av problemlösningarna blev olika och det var flera av grupperna som 
behövde något tips för att förstå hur de skulle få ihop dem. Däremot var det ett 
tydligare samarbete i de flesta av grupperna och eleverna försökte förklara hur dem 
tänkte under uppgiftens gång. 
Den här problemlösningen upplevdes mer klurig enligt eleverna och de ansåg att dem 
var i större behov av varandra än vid det första aktionstillfället. Eleverna kom fram till 
att de behövde samarbeta bättre tillsammans till nästa gång för att alla skulle känna sig 
delaktiga. Flera elever upplevde dock att de hade samarbetat bättre vid detta tillfälle 
än det tidigare. 

 

7.3 Aktionstillfälle 3 – Veckans utmaning 
Eleverna upplevde problemlösningen som svår och hade problem med att både se 
visuellt och förstå hur den skulle lösas. Resultaten blev därför varierande och inte 
heller fullt giltiga eftersom pennorna i två av grupperna inte rörde varandra som 
uppgiften gick ut på. Det blev däremot en intressant diskussion om hur uppgifter kan 
tolkas olika i grupperna. Samarbetet i grupperna upplevdes positiva för de turades 
om att berätta om sina idéer och tog in vad de andra sade för att försöka lösa 
uppgiften tillsammans samt att alla skulle förstå. 
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7.4 Aktionstillfälle 4 – Veckans utmaning 
Under aktionstillfället ville flera av eleverna dela eller böja sugrören för att få till 
ännu fler trianglar vilket var en regel som inte fick göras. Trianglarna blev i olika 
storlekar och antal vilket bjöd in till en spontan diskussion mellan grupperna. Det 
diskuterades om hur trianglar kunde se olika ut men ändå vara trianglar och de visade 
upp för varandra om hur de tänkt för att delge sina idéer samt lära sig av varandra.  
Grupperna samarbetade väldigt varierat. I två av grupperna där resultatet var många 
trianglar försökte de lyfta fram varandras idéer för att skapa ännu fler trianglar. I de 
två grupperna som fick fram två trianglar kändes nöjda men de uppmuntrade heller 
inte varandra till att utveckla resultatet vidare. 

 

7.5 Aktionstillfälle 5 – Veckans utmaning 
Elevernas syn på samarbete i den här veckans utmaning var att de räknade 
tillsammans för att lösa uppgiften. I en av grupperna hade de delat upp korten för att 
alla skulle få känna sig delaktiga medans i en annan grupp var det en specifik elev 
som var väldigt noga med att lyfta fram att eleven löst uppgiften på egen hand. 
Däremot kunde resterande deltagarna i den berörda gruppen förklara verbalt 
tillvägagångssättet för att klara av uppgiften. Den tredje gruppen upplevdes osäkra på 
hur uppgiften skulle lösas samt hur gruppen skulle samarbeta för att hjälpa och stötta 
varandra. Efter några tips och vägledning från mig och några av eleverna från andra 
grupper kom de tillsammans fram till ett resultat men utan hjälp hade uppgiften 
förmodligen inte klarats av. 
 
 
7.6 Sidodokumentation  
 
Sidodokumentationen av det här utvecklingsarbetet blev en öppen visning i skolans 
matsal där andra elever, personal och vårdnadshavare fick tillgång till materialet efter 
projektets slut (se bilaga 8). Eleverna som deltog i projektet fick lyfta fram sina 
tankar och åsikter om samarbete. Bilder skrevs ut på problemlösningarna för att visas 
upp tillsammans med tankarna på färgglada A3-papper. Det här valet av 
sidodokumentation gjordes för att eleverna skulle känna en motivation till att delta i 
projektet och ha ett slutgiltigt mål med veckans utmaning. 
 
7.7 Analys  
 
Efter avslutade aktioner var det återigen dags för intervjuer med lärare i fritidshem.  
Det gjordes intervjuer både före och efter aktionerna för att ta reda på om syftet samt 
frågeställningen blev besvarade, som var att undersöka om den sociala interaktionen 
på fritidshemmet i elevgruppen kunde förändras med hjälp av problemlösningar. Det 
framkom i de båda intervjuerna, utan att lärarna samtalat med varandra innan, att de 
inte märkt eller sett några skillnader i elevgruppen vare sig i de grupperingarna som 
fanns sedan innan eller hur elevernas inställning var till samarbete. Lärarna belyser 
även att tiden i elevgruppen på fritidshemmet efter aktionernas avslut inte varit 
tillräcklig på grund av skolövertagning av studenter och de har därför haft andra 
arbetsuppgifter. 
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Som forskare har jag kunnat observera eleverna i samband med andra aktiviteter. En 
aktivitet var att eleverna skulle träna på att samarbeta i sporthallen med olika 
stationsuppdrag. Det visade sig att det fanns stora svårigheter för eleverna att kunna 
nyttja varandras kompetenser, stötta varandra samt lyssna på varandras tankar och 
idéer för att klara av stationerna. Det blir ett tydligt resultat av att eleverna är i ett 
stort behov av att förstå innebörden av ett kollaborativt lärande både för att kunna 
fungera bättre i elevgruppen på fritidshemmet men även för att bli goda 
samhällsmedborgare i framtiden.  
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8. Diskussion 
 

Tidigare forskning lyfter fram att social interaktion uppstår mellan individer när de 
ömsesidigt påverkar varandra (Weber, 1921/1983). Under de aktioner som eleverna 
skulle göra veckans utmaning var eleverna i de flesta fall fokuserade på att samarbeta 
och försökte nyttja varandras kompetenser. Social interaktion i en grupp är ett första 
steg mot att det ska bli ett kollaborativt lärande och ett lärande som följer med 
eleverna i andra situationer (Powell och Powell, 2010). Tidigare forskning belyser 
även vikten av interaktion mellan elever för att de genom den lär sig hur sociala 
samband fungerar i vardagen samt lär känna varandra bättre (Wrethander Bliding, 
2004). Den sociala interaktionen uppstod i samtliga grupper vid de flesta tillfällena 
under aktionernas pågående. Däremot upplevdes det från mig som forskare samt 
lärare på fritidshemmet att efter en kort period hade eleverna glömt bort vad de lärt 
sig samt innebörden av att samarbeta för att uppnå målet och att utvecklas vidare. 
Alltså uteblev det kollaborativa lärandet vilket Dillenbourg red. (2009) lyfte fram 
kunde ske om gruppen hade svårigheter med att samspela med varandra och under 
den här aktionsforskningen blev även tidsbristen en omfattande faktor av resultatet. 
Om aktionerna hade fortsatt kontinuerligt under exempelvis en termin tror jag att 
eleverna hade fått mer med sig och de hade förmodligen blivit mer uppmärksamma 
på förändringar både hos sig själva och som en hel grupp. Det blev dock ett positivt 
resultat av sidodokumentationen eftersom det gjordes i samband med avslutning av 
veckans utmaning och eleverna lyfte fram samt diskuterade vad de ansåg lära sig 
under de tillfällena och hur de såg på samarbete. 
Elevgrupperna som sattes samman vid varje tillfälle anser jag hade behövt vara 
snarlika för ett mer givande resultat utifrån aktionerna. Det hade underlättat för 
eleverna att de lärde känna dem som de inte kände särskilt väl och fick möjlighet till 
en mer fördjupad förståelse för varandras förmågor. Det kan däremot uppstå 
svårigheter med att ha samma grupper vid varje aktionstillfälle eftersom det kan bli 
eller har varit konflikter sedan tidigare mellan gruppdeltagarna. Tidigare forskning 
säger att det kan leda till konflikter i en grupp på grund av att deltagarna har olika 
förväntningar på varandra (Olsson, 1998). Däremot behöver inte konflikter vara 
något negativt för det kan även leda till att eleverna med antingen hjälp av en vuxen 
eller genom dem själva löser konflikten genom att ge varandra talutrymme samt lära 
sig att förstå varandras likheter samt olikheter lyfter Kronvall m.fl. (1991) fram. 
Eleverna får även ytterligare kunskaper om varandras tankar och känslor som kan 
leda till ett bättre klimat i gruppen och på det viset få en mer fördjupad förståelse för 
varandra. Olsson (1998) belyser även att genom att eleverna förstår sig på varandra 
kan de nyttja varandras kunskaper för att samarbetet i gruppen ska fungera bättre 
samt att resultatet av uppgiften underlättas. Därför blir det avgörande för resultatet 
hur forskaren sätter samman grupperna samt är extra tydlig inför varje tillfälle med 
att alla i gruppen behöver visa förståelse samt stötta varandra för att det ska ge ett 
resultat som svarar upp mot syftet av aktionsforskningen (Olsson, 1998). Som lärare 
är det även viktigt att vara tydlig i sin kommunikation eftersom de som tar emot 
informationen vilket i det här fallet är eleverna kan tolka instruktionerna på olika sätt 
(Allwood red., 2008). Det blir enligt Aspelin (2010) och Maltén (1998) avgörande av 
tolkningen av informationen utifrån elevernas sociala färdigheter eftersom 
kommunikationen består av både verbalt språk, kroppsspråk eller i vilken miljö 
informationen ges på av forskaren. 
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Det här utvecklingsarbetet har sammanfattningsvis givit eleverna möjlighet till att 
samarbeta i grupp vilket innebär att kommunicera, lära sig av varandra och ge 
varandra utrymme till att delge sina tankar samt åsikter. Däremot har det inte blivit 
det resultat som eftersträvades, att förändra elevers grupperingar på fritidshemmet. 
Det har dock resulterat till en grund att bygga vidare på både för det berörda 
fritidshemmet men också för andra forskare som vill undersöka hur social interaktion 
kan uttrycka sig bland elever och om det kan ske en förändring. 

 

8.1 Didaktiska implikationer 
 

Forskaren i studien skulle kunna erbjuda fler problemlösningar vid ett och samma 
tillfälle för att eleverna ska ges möjlighet till att ändra positioner i gruppen vem som 
gör vad och kunna se varandras styrkor samt svagheter. Det är även viktigt att ha 
med sig att grupperna ändras efter varje tillfälle eftersom det blir bortfall av sjukdom, 
andra aktiviteter eller tidigare hemgång på fritidshemmet och det påverkar också 
utfallet av studiens resultat. 
Under arbetets gång har jag kommit fram till nya insikter. Jag anser att efter mitt val 
av att enbart använda mig av problemlösningar, för att försöka ändra den sociala 
interaktionen i elevgruppen på fritidshemmet, kunde aktionsforskningen vara i behov 
av olika sorters aktiviteter. Eleverna får öva på att samarbeta och kommunicera som 
under den här studien men ges möjlighet att visa varandra mer varierande 
kompetenser samt erfarenheter vilket i sig kan leda till en förändring av den sociala 
interaktionen. Även en ny forskningsfråga har arbetats fram för att kunna erbjuda 
eleverna en bredare möjlighet till att stärka dem i deras gruppsammansättningar med 
hjälp av olika sorters aktiviteter. 

• Vad kan förändra och förbättra den sociala interaktionen i elevgruppen? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Missiv till rektor. 
 

Hej! 
Mitt namn är Therese Fransson och jag studerar till grundlärare med inriktning 
fritidshem och idrott/hälsa på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under vårterminen skriver 
jag på mitt examensarbete som är ett utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska 
området. I läroplanen står det att fritidshemmet ska ge elever möjlighet att utveckla sin 
förmåga att samarbeta och kommunicera. Därför är jag nyfiken på att undersöka hur 
mönster av social interaktion kan visa sig på fritidshemmet. 
Jag skulle vilja ha ditt godkännande att genomföra ett utvecklingsprojekt under fyra 
veckor med eleverna på äldrefritids för att synliggöra elevers attityder till samarbete. 
Det kommer jag göra genom att eleverna får olika sorters problemlösningar som de 
ska försöka lösa tillsammans i grupper. Jag kommer även samtala med eleverna om 
bland annat hur de upplever samarbetet i gruppen och vad som kan förbättras för att 
kunna utveckla projektet under tidens gång. Men också för att se om jag svarar upp 
mot det syfte jag valt för det här arbetet, vilket är att undersöka hur social interaktion 
kan uttrycka sig i en elevgrupp på fritidshemmet och om det kan ske en förändring. 
Jag kommer även genomföra samtal med lärare på fritidshemmet för att få med deras 
syn av hur elevgruppen fungerar under mitt projekt. 

Vänliga hälsningar, 
Therese Fransson 
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Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavare för godkännande att elever på fritidshemmet 
får delta i projektet. 
 

Elevers samarbete på fritidshemmet 
Jag heter Therese Fransson och går på Linneuniversitet i Kalmar, läser till grundlärare 
med inriktning fritidshem och idrott/hälsa. Under vårterminen skriver jag på mitt 
examensarbete och det är ett utvecklingsprojekt som jag har valt att göra på XXX 
skola. 
I skolans läroplan står det att fritidshemmet ska ge elever möjlighet att utveckla sin 
förmåga att samarbeta och kommunicera. Jag vill därför undersöka hur mönster av 
social interaktion kan visa sig på fritidshemmet. För att undersöka detta kommer jag 
göra ett utvecklingsarbete genom att eleverna får olika sorters problemlösningar som 
de ska försöka lösa tillsammans i grupper. 
Jag kommer samtala med eleverna om bland annat hur de upplever samarbetet i 
gruppen och vad som kan förbättras för att kunna utveckla projektet under tiden. 
Därför behöver jag ert tillåtande att intervjua eleverna samt att de får delta i projektet. 
När jag har tagit examen kommer det insamlade materialet raderas, det kommer heller 
inte nämnas vad eleverna heter eller vilken skola jag genomfört utvecklingsprojektet 
på i arbetet.  
I redovisningssyfte av mitt examensarbete kommer bilder tas men enbart på 
problemlösningarna för att visa på hur jag valt att genomföra mitt projekt på 
universitetet. Jag kommer även tillsammans med eleverna göra en presentation av 
bilderna och deras tankar om projektet som sätts upp i matsalen efter påsklovet. 

Vid frågor eller synpunkter kontakta mig via mejl. 
Therese Fransson 

XXX 
Ni kan även nå min handledare på XXX via mejl. 

XXX 
XXX 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till lärare i fritidshem.  

 
Före projekt: 

• Vad anser ni att elevers attityder till samarbete är? (Elevernas inställning när 
ni gör grupp-aktiviteter) Är de positiva eller negativa? 

• Upplever ni att det finns grupperingar mellan eleverna på fritidshemmet? 
• Hur visar sig de olika grupperingarna? 
• Finns det elever som inte är delaktiga i grupperingar? På vilket sätt är de inte 

delaktiga? 
• Finns det elever som valt själva att inte vara en del av grupperingarna? 
• Blir eleverna som inte är delaktiga i grupperingarna utelämnade i 

elevgruppen? 
 
Efter projektet: 

• Anser ni att det blivit några förändringar efter jag har gjort 
samarbetsövningarna i elevers attityder till samarbete? 

• Hur upplever ni att grupperingarna på fritidshemmet är mellan eleverna nu 
mot tidigare? 

• Upplever ni att det har skett några förändringar i elevgruppen efter projektets 
slut? (I sådana fall vilka?) (Om det inte har det, varför inte?) 

• Syns det förändringar i elevgruppen i andra former av aktiviteter på 
fritidshemmet? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till eleverna på fritidshemmet. 

 

• Hur har ert samarbete fungerat i gruppen? 
• Vad behöver ni tänka på till nästa gång? 
• Har ni lärt er någonting? I sådana fall vad? (Det kan vara både emotionella 

och kognitiva förmågor) 
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Bilaga 5 – Veckans utmaning 
Förklaring av vilka problemlösningar som är med under veckans utmaning samt bilder 
på hur de skulle kunna lösas. 

 
Veckans utmaning 1 – Tre trianglar: 

Kan ni lägga sju tändstickor så att det blir tre trianglar? 
Alla trianglar ska vara lika stora. 

  
Material: Tändstickor 

 
Veckans utmaning 2 – De fyra femmorna: 
Lägg femmorna med bildsidan uppåt men bara fyra av symbolerna får synas. Hur ska 
ni lägga dem? 

   
Material: Kortlekar 
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Veckans utmaning 3 – Alla rör alla: 

Hur många pennor kan ni lägga så att alla pennor rör varandra? 

   

   
Material: Pennor 
 

Veckans utmaning 4 – Sex sugrör: 
Hur många trianglar kan ni göra av sex sugrör? 

Utan att böja eller dela något av sugrören. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Material: Sugrör  
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Veckans utmaning 5 – En nästan magisk kvadrat: 
Kan ni lägga korten 1–7 så att summan av alla rader, upp och ner och diagonalt blir 
12? 

  
 

 
 

Material: Kortlekar 
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Bilaga 6 – Elevernas syn på samarbete. 
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Bilaga 7 – Resultaten från veckans utmaning. 
 

Aktion 1 

  
 
 
 
 
Aktion 2 
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Aktion 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktion 4 
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Aktion 5 
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Bilaga 8 – Sidodokumentationen 
 
 

 


