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Varje elev ska ges förutsättningar att skapa och upprätthålla goda relationer. Syftet med 

studien var att undersöka och beskriva fritidslärares uppfattningar om varför olika 

grupperingar skapas och vilka faktorer som kan påverka elevgrupperingar. För att få svar på 

forskningsfrågorna användes ett målinriktat urval där sex respondenter intervjuades. Studien 

utgick från en kvalitativ tolkningsmetod med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Då studien undersöker fritidslärares uppfattningar användes en 

fenomenografisk metodansats. Studien lutar mot det sociokulturella perspektivet, där 

mediering blir ett centralt begrepp för relationsskapande. Genom intervjuerna framkom det att 

intressen, trygghet och likhet är faktorer som blir avgörande i elevernas grupptillhörighet. 
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Each student must be given the opportunity to create and maintain good relationships. 

The main purpose of this study was to investigate and describe after-school teachers 

perceptions in why different groupings are formed and which factors that can influence 

groupings among students. In order to get an answer to the study’s research questions, a 

targeted selection is used where six respondents were interviewed. The study was based on a 

qualitative method as an interpretation method with semi-structured interviews as a data 

collection method. The study examines the perceives of after-school teachers, there for a 

phenomenographic method approach was used. The study also leans towards the socio-cultural 

perspective, where mediation became a central concept/word for relationship creation. 

Through the interviews it emerged that interests, security and equality are factors that will be 

the foundation in the pupils group belonging. 
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Inledning 

Vi är två lärarstudenter som genom verksamhetsförlagda utbildningar har fått 

möjligheten att blicka in i fyra olika fritidshem var och erfara verksamheten på nära håll. 

Gemensamt med alla skolor som vi har praktiserat i är hur ofta förekommande 

elevgrupperingar är och att de utgör en naturlig del i skolans vardag. I och med att ”grupp” är 

ett sådant brett begrepp är vi nyfikna på vilka uppfattningar fritidslärare har gällande 

skapandet av och tillhörighet i elevgrupperingar. Frågor som dykt upp är: Vad är det som gör 

att man hamnar i en grupp? Vilka faktorer spelar in? Även om skolan ska ge eleverna 

möjligheter att känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen samt utveckla goda 

kamratrelationer (Skolverket, 2018), tror vi att det finns andra uppfattningar om varför man 

väljer en kamrat eller känner tillhörighet till en viss grupp. 

I vår undersökning har vi valt att ta på oss de sociokulturella glasögonen eftersom 

avsikten med denna undersökning är att ta reda på lärarnas uppfattningar utifrån sociala 

situationer. I undersökningen ska vi inte fokusera på lärande, men lärande blir ändå en 

avgörande aspekt i hur grupperingar sammanställs, i synnerhet när lärare använder gruppen 

för ett specifikt syfte. Säljö (2010) menar att i sociala sammanhang sker alltid ett lärande som 

efterföljs av utveckling samt att det vi lär oss är beroende på vilken situation vi befinner oss i. 

Vi vill med denna studie bidra till skolans utveckling. 

Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund som delas in i avsnitten Gruppen, 

Formella och informella elevgrupper, Individen i gruppen, Relationer, Lärarens roll och 

slutligen Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Avsnittet inleds med en begreppsförklaring 

och en kort presentation av styrdokumenten. 
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Begreppsförklaringar 

I studien används nedanstående valda begrepp då dessa lämpar sig för den valda 

studien. De första fem begreppen definieras av Nilsson (1993), forskare inom socialpsykologi 

och pedagogik. Grupp är en samling individer med samma mål och strategier. Formell grupp 

har ett bestämt och uttalat syfte till skillnad från den informella gruppen som bildas utifrån 

samhörighet eller ett gemensamt intresse. Relation innebär specifika eller långvariga 

relationer med en historia eller framtid och slutligen identitetsskapande, som innefattar den 

sociala och personliga utvecklingen. 

Öhman (2019), psykolog och barnkulturvetare, definierar begreppet gemenskap som 

en upplevelse av att vara en del av barngruppen och det sociala livet i skolan. Vidare 

beskriver Öhman (2019) begreppet lärande som när en individ lär av och tillsammans med 

andra. Grupprocess är ett sådant lärande och Sandqvist (1995), forskare inom pedagogik, 

beskriver grupprocessen som hur gruppen tillsammans kommer fram till en gemensam 

lösning. I dessa aktiviteter, förklarar Säljö (2010), att det krävs mediering och menar därmed 

att människor inte har en direkt kontakt med verkligheten utan behöver redskap för att förstå 

och tolka den. Dessa redskap kan vara språk, tecken, dans etcetera. Uppfattning är ett 

genomgående begrepp eftersom studien ämnar beskriva hur fritidslärare uppfattar olika 

fenomen inom området elevgrupperingar. Marton (1981), professor i pedagogik och 

grundaren av fenomenografin, menar att en uppfattning är något som en individ i grunden 

anser om något. 

Vad säger styrdokumenten? 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2018) framgår att fritidshemmets uppgift är att möjliggöra elevernas utveckling genom en 

variation av arbetssätt och lärmiljöer. Fritidshemmet ska även ge eleverna möjlighet att 

uttrycka sina behov, intressen och erfarenheter i verksamheten. Barns sociala relationer 
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betonas också vara viktiga för barns välmående och identitetsutveckling. I 10 kap. 2 § i 

Skollagen (SFS 2010:800) står att ”utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra 

samt utveckla goda kamratrelationer. Skolverket (2018) framhåller att: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska 

aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser. (s. 5) 

Eftersom skolan utgör en stor del i individers liv ställer det stora krav på elever och deras 

förmåga att kunna inse och förstå de värden som ligger hos varje individ och hur dessa kan 

påverka relationerna i fritidshemmet. Därför blir de som arbetar i skolan viktiga förebilder för 

eleverna med en uppgift att utveckla elevernas känsla för samhörighet i och utanför den 

närmsta gruppen (Skolverket, 2018). 

Gruppen 

En grupp är den mest grundliga form av personligt och socialt stöd eftersom den 

består av ett mindre antal individer som tillsammans upplevs ha samma mål och normer 

(Nilsson, 1993; Åberg, 1997). Gruppen uppfyller således flera viktiga sociala behov såsom 

tillhörighet, förståelse och acceptans. Genom att tillhöra en grupp skapas en gemenskap och 

mening (Nilsson, 1993). Men det finns grupper som olika individer anser vara olika attraktiva. 

Olika grupper fyller olika behov och individen uppträder olika beroende på grupptillhörighet 

(Åberg, 1997). Det är alltså känslan för och förväntningarna på varandra som skapar en 

dynamik som är unik för varje grupp. Denna dynamik ger gruppmedlemmarna möjlighet att 

känna gemenskap och samhörighet (Åberg, 1997). 
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En grupp kan också vara individer som är medvetna om varandra och dess delaktighet 

och därför uppfattar sig själva som en grupp (Schein, 2017). Det syns framförallt i 

fritidshemmen då eleverna beskrivs som medvetna konstellationer. Delaktigheten kan grunda 

sig i traditioner, normer och lojalitet som kommer till uttryck i gruppens mål och strategier 

(Schein, 2017). Gruppens mål och strategier i fritidshemmet kan vara att skapa och 

upprätthålla goda relationer (Skolverket, 2018). 

Formella och informella elevgrupper 

I en skola finns dels formella, dels informella elevgrupper. Dessa grupper har olika 

syften och mål. Den formella elevgruppen har ett bestämt och uttalat syfte. Den informella 

elevgruppen uppstår när elever väljer varandra utifrån gemensamma intressen och en känsla 

av samhörighet. Mathiasson (1994) beskriver formella och informella grupper som: 

Den informella gruppen består av medlemmar som väljer varandra. De bildas spontant 

utifrån gemensamma intressen och en känsla av samhörighet. I den formella gruppen 

har man sin tillhörighet. I den informella gruppen känner man sin tillhörighet. (s. 19) 

Fritidshemmet är en övergripande formell grupp innehållandes många informella grupper. 

Mathiasson (1994) menar att det inte finns något bestämt tal för hur många som kan ingå i en 

formell grupp för att utveckla en informell grupp. För att känna tillhörighet och bilda en 

informell grupp ska samspelet kunna ske direkt och en känsla av närhet till varje enskild 

gruppmedlem ska finnas (Mathiasson, 1994). Men det är inte alltid enkelt för en elev i 

fritidshemmet att känna tillhörighet i en grupp eftersom mycket bygger på trygghet, 

samhörighet och delaktighet (Öhman, 2019). Tillhörighet är ett nedärvt grundläggande behov 

som alla föds med. Känner man ingen tillhörighet så upplevs en osäkerhet. Denna osäkerhet 

återfinns oftare i större grupper som inte är självvalda. Eftersom tillhörigheten inte är lika 

självklar i den formella gruppen och istället måste förvärvas är barns relationsarbete något 

som alla i gruppen måste engagera sig i (Öhman, 2019). 
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Individen i gruppen 

Individen är en social varelse. Att leva i grupp är viktigt för alla individer. I den 

fungerande gruppen utvecklas och växer individer tillsammans med andra. I gruppen speglas 

individen och skapar sin egen identitet. Bekräftelsen från andra individer skapar en självbild 

som grundas i behovet att duga. Den sociala och personliga utvecklingen beskrivs som en 

identitetsskapande process av Nilsson (1993) som består av flera delar: Självuppfattning är 

den uppfattning en individ har om sig själv och självkänsla är hur individen värderar sig själv. 

Självförtroende kan förklaras som förtroendet för en individs egna färdigheter. Självtillit 

beskriver hur pass trygg individen är i sig själv (Nilsson, 1993). Denna identitetsskapande 

process är en grundläggande och pågående del som framförallt syns i det kontinuerliga 

relationsarbetet på fritidshemmet (Skolverket, 2018). 

Relationer 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt i 

elevgruppen känna trygghet och tillhörighet (Skolverket, 2018). Att känna trygghet, kärlek 

och närhet är sådant som nära relationer för med sig. Nilsson (1993) beskriver vikten av nära 

relationer: 

Det är uppenbart att nära relationer till andra människor är viktiga, och om vi frågar 

människor vad som gör livet värt att leva, kommer de allra flesta att nämna personliga 

relationer till andra människor. (s. 82) 

Redan från livets början har barnet ett behov att vara tillsammans med andra. Gemenskap blir 

betydelsefullt för barnets välbefinnande och utveckling. Relationer som redan är befästa 

skapar trygghet som utvecklas genom samspel och kommunikation. Därför är det viktigt för 

lärare att förstå de relationer som sker inom elevgruppen. Genom att skapa struktur och arbeta 

med elevgruppen etableras regler och riktlinjer, vilket i sin tur gör att gruppen går in i en 

lugnare fas, där gruppen når samhörighet och tillit. Detta bidrar i sin tur till en god 

självupplevelse och till goda grupprocesser (Öhman, 2019). 
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Lärarens roll 

I skolan finns det grupper överallt där barnen bildar olika nätverk med olika 

rangordning. Fördelningen och förhandlingen i dessa grupper är ett socialt samspel av makt 

och inflytande. Makten att påverka ingår i en relation och är en oundviklig del av alla 

grupprocesser (Nilsson, 1993). Dessutom menar Öhman (2019) att en viktig del i denna 

förhandling är lärarens roll, det vill säga hur denne dels leder, dels deltar i barngruppens 

egenledda sociala aktiviteter. Det påverkar i sin tur barnens egen position av makt och 

inflytande. Arbetet med relationer beskrivs som någonting där barnen behöver mycket stöd 

ifrån oss vuxna. Detta arbete måste vara balanserat utifrån barnens behov. Lärare som å ena 

sidan går in och rättar åt eleverna riskerar att hindra eleverna från att själva utveckla sina 

förmågor. Lärare som å andra sidan alltid låter barnen själva sköta sina förhandlingar riskerar 

att barngruppen utvecklar ett negativt socialt mönster. Som lärare är det alltså centralt att 

kunna använda gruppindelning som ett verktyg. Sandqvist (1995) menar att kunna arbeta med 

gruppen som ett verktyg är att föredra, då undervisningen och sammansättningen av grupper 

kan anpassas utifrån vilka behov eleverna har och vilka förmågor de behöver utveckla. Där 

blir grupprocessen i sig ett lärande och är då ett verktyg som hjälper elever att utveckla 

grupprelaterade förmågor. När läraren anpassar gruppen till syftet grundas det på vilka 

förmågor läraren anser vara prioriterade i elevgruppen (Sandqvist, 1995). I fritidshemmet kan 

syftet vara att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra 

(Skolverket, 2018). Grupprocessen står i fokus och att grupprocesserna har sitt eget syfte i 

elevernas individuella utveckling (Sandqvist, 1995). Denna grupprocess utgör en del av idén 

med åldersintegrerade klasser. Det framgår att elever i blandade grupper får fördelen att 

samarbeta utanför klassen och får på så vis ett självförtroende och kan påverka elevers 

personlighetsutveckling till det positiva (Sandqvist, 1995). 
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Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utgår från individers lärande och utveckling som 

grund. Identitetsskapandet sker i lek där barn ges möjlighet att prova olika identiteter. Det 

sociala samspelet ses som den drivkraft som är viktigast i utvecklingen för elever där 

tänkande och lärande kan förstås genom sociala aktiviteter. Eftersom dessa sociala aktiviteter 

i skolan är ofrånkomliga krävs det redskap som hjälper elever att förstå och tolka sin 

omgivning. Säljö (2010) förklarar detta fenomen som mediering, ett centralt begrepp i det 

sociokulturella perspektivet. 

Mediering, menar Säljö (2010) är att människan inte kan ha en direkt kontakt till 

verkligheten utan att den måste tolkas genom samspel, alltså genom medierande metoder. 

Redskapen blir då en länk mellan individen och omvärlden. Med externa redskap som 

exempelvis en handdocka kan vi agera och förstå omvärlden. Säljö (2010) betonar att ett av 

de absolut viktigaste redskapen för utveckling är de språkliga, där tecken och symboler 

hjälper oss att tyda och förstå verkligheten. Dessa redskap blir avgörande för tillhörigheten i 

elevgrupperingar då interaktion med andra individer uppstår och för med sig en tolkning av 

verkligheten. Säljö (2010) menar vidare att lärprocessen gynnas när handledaren är en mer 

erfaren individ. På så vis överförs strategier för lärande från en mer kunnig individ till en 

annan mindre kunnig individ. Elever på fritidshemmet kan på så vis utvecklas tillsammans i 

det sociala samspelet. Säljö (2010) förklarar begreppet imitation som innebär socialt lärande i 

det sociokulturella perspektivet. Genom att göra som någon annan kan en individ lära och nå 

längre på egenhand. Dessa lärandesituationer kan exempelvis ses hos äldre och yngre elever.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete var att undersöka och beskriva fritidslärares uppfattningar om 

varför olika grupperingar skapas och hur dessa skapas i en elevgrupp. För att uppnå syftet, 

ställdes följande frågor: 

• Vilka anser fritidslärare vara de mest bidragande faktorerna till att elevgrupperingar 

skapas i deras verksamhet? 

• Hur uppfattar fritidslärare att elevgrupperingar skapas i deras verksamhet? 

Metod 

I detta avsnitt redogörs för val av metoder för denna studie. 

Kvalitativ undersökningsmetod 

Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet undersökningsområde, men går istället på 

djupet och försöker beskriva, förklara och tolka (Ahrne & Svensson, 2011). Larsson (1986) 

beskriver kvalitativ och kvantitativ metod som: 

Att en metod är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska karaktärisera något – 

hur man ska gestalta det. När vi i vardagslag talar om kvalitet, menar vi att något är 

värdefullt eller bra. När vi talar om kvalitativa metoder, menar vi något annat – vi 

menar då att vi vill beskriva egenskaperna hos något – hur något är beskaffat. (s. 7) 

Då syftet med denna studie är att få fram olika individers uppfattningar kring ett 

fenomen används en kvalitativ forskningsstrategi där resultatet tolkas genom resonemang och 

beskrivningar istället för genom siffror. 

Insamling av empiri 

Insamlingen av empirisk data har huvudsakligen gjorts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Syftet med intervjuer inom den kvalitativa forskningen är att 

kunna återge respondenternas djupare åsikter på ämnet (Ahrne & Svensson, 2011). I den 

semistrukturerade intervjun är frågorna delvis förutbestämda, vilket innebär att alla 
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respondenter får samma frågor men att följdfrågorna varieras utifrån deras svar (Bryman, 

2011). En annan fördel är att det inte är nödvändigt att redan från början bestämma hur många 

intervjuer som behövs, vilket innebär att det inte är antalet respondenter som är väsentligt 

utan kvalitén i innehållet. Enligt Bryman (2011) anses sex till åtta personer rimligt att 

intervjua. En bra strategi är, enligt Ahrne och Svensson (2011), att varva intervjuer med 

analys under processens gång. Detta gör att det finns möjlighet att reflektera och tolka. 

Nackdelar med semistrukturerade intervjuer är risken för feltolkningar hos respondenten och 

att undersökningen utförs på ett fåtal personer. Det senare gör dessutom att undersökningen är 

mer eller mindre situationell, eftersom den inte ger tillräckligt med material för att kunna dra 

allmängiltiga slutsatser (Bryman, 2011). 
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Fenomenografisk metodansats 

Det fenomenografiska forskningsobjektet beskriver hur något uppfattas och inte hur 

något är (Larsson, 1986). Eftersom denna kvalitativa studies syfte är att undersöka hur 

fritidslärare uppfattar olika fenomen inom elevgrupperingar, erbjuder denna metodansats 

möjligheter att undersöka förstahandsuppfattningar. Åsikter och känslor har stor betydelse för 

hur ett fenomen uppfattas varför den semistrukturerade intervjun förefaller lämplig. Enligt 

Dahlgren och Johansson (2015) avser den fenomenografiska metodansatsen att beskriva och 

analysera individers uppfattningar om olika fenomen i omvärlden. Marton (1981) menar att 

en individ betraktar tillvaron ur två olika perspektiv, nämligen ur ett första och andra 

ordningens perspektiv: 

In educational psychology questions are frequently asked about, for example, why some 

children succeed better than others in school. Any answer to this question is a statement 

about reality. An alternative is a question of the kind asked by Säljö (1978): What do 

people think about why some children succeed better than others in school? Any 

answer to this second kind of question is a statement about people’s conception of 

reality. These two ways of formulating questions represent two different perspectives. 

(s. 177, 178) 

Första ordningens perspektiv är fenomenologi som är en teori inom filosofin. Den 

beskriver världen och hur den är beskaffad. Forskaren själv beskriver således sin egen 

uppfattning av verkligheten. I andra ordningens perspektiv däremot, som är fenomenografins 

utgångspunkt, låter forskaren undersökningsobjekten beskriva deras uppfattningar av 

verkligheten. Det finns ingen absolut sanning och ingenting kan vara fel i en uppfattning 

(Marton, 1981). Andra ordningens perspektiv återges i denna studie genom hur lärarna 

beskriver olika elevgrupperingar. Fenomenografins huvudsakliga syfte är att kartlägga 

variationer av uppfattningar i beskrivningskategorier, vilket här blir studiens resultat. 

Urval 

Studiens omfång avgränsas genom att enbart fritidslärares uppfattningar om 

grupperingar står i fokus. På grund av studiens begränsade omfattning intervjuas endast sex 
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fritidslärare som arbetar på tre olika skolor med elever i olika åldrar. Därmed kan resultatet 

inte anses vara generaliserbart utan betraktas som en vägledning i ämnet. Gemensamt för alla 

tre skolor är att de ligger i ett medelklassområde i en mellanstor kommun. Två respondenter 

per skola intervjuades. Urvalet av dessa tre skolor grundas i en förhoppning om ett något 

bredare perspektiv. 

Studien använder ett målstyrt urval vilket innebär att urvalet utgörs utifrån målet med 

forskningen (Bryman, 2011). Respondenterna, som bör ha en anknytning till syftet, utgörs 

alltså av behöriga fritidslärare. 

Presentation av respondenter. 

I följande tabell presenteras respondenterna i den ordning intervjuerna förekom. Då 

respondenternas tillhörighet till respektive skola är irrelevant i sammanhanget, delas de inte in 

utifrån arbetsplats utan avkodas till A-F. Respondenternas erfarenheter är av betydelse då det 

ger en bredare aspekt av ämnet. 

Tabell 1: en sammanställning av undersökningsdeltagarna 

Fiktivt namn Erfarenhet Yrke 

Respondent A 30 år Fritidspedagog 

Respondent B 2 år Grundlärare i fritidshem 

Respondent C 12 år Grundlärare i fritidshem 

Respondent D 29 år Grundlärare i fritidshem 

Respondent E 19 år Elevassistent 

Respondent F 2 år Grundlärare i fritidshem 
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Genomförande 

Innan intervjuerna inleddes, erhöll samtliga deltagare skriftlig information (se Bilaga 

2) om studiens syfte. Där förklarades att deltagandet är frivilligt och att respondenten har rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan. Risken är annars att respondenten inte känner sig 

trygg, vilket kan leda till en bristfällig datainsamling och att respondenten inte vågar delge sin 

uppfattning (Ahrne & Svensson 2011). Eftersom studien undersöker uppfattningar 

förklarades även den fenomenografiska metodansatsen i korthet. Andra definitioner som 

skillnaden mellan formella och informella grupper förklarades också. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av två enheter för att säkerställa att materialet inte 

riskerade att gå förlorat. I enlighet med Ahrne och Svensson (2011) var vi båda närvarandra 

vid intervjuerna för att kunna anteckna egna reflektioner med syfte att utveckla intervjun till 

nästa intervjutillfälle. 

Bearbetning av data 

Data transkriberades. Den inspelade intervjun skrevs ned talspråkligt ord för ord, även 

andra ljudeffekter som tillkom skrevs ned. Transkriberingarna genomfördes samma dag eller 

dagen efter respektive intervju för att kunna komma ihåg så mycket som möjligt. En fördel 

med transkribering är, enligt Bryman (2011), att mer lätthanterligt kunna återvända till 

intervjun för att kvalitetssäkra analysen. Användningen av ljudinspelningen gör det möjligt att 

skriva ut hela intervjun i text, vilket bidrar till en säker och noggrann information. Nackdelen 

är att det är ett tidskrävande moment (Bjørndal, 2018). 

Eftersom studien har en fenomenografisk metodansats följde det naturligt att även 

använda en fenomenografisk analysmodell. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) innefattar 

en fenomenografisk analysmodell olika steg i analysprocessen. Första steget är objektiv 

genomläsning, detta för att bekanta sig med materialet. Nästa steg är att selektera det som är 

viktigt i förhållande till syftet. Tredje steget är att gruppera innehållet efter likheter och 
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skillnader. Dessa grupperingar menar Dahlgren och Johansson (2015) ger kategoriseringar 

som kan tydliggöra uppfattningar om ett fenomen. 

Transkriberingarna skrevs ut och lästes grundligt. Därefter markerades gemensamma 

begrepp, likheter och skillnader i färgkoder. Med färgkoder menar vi att likheter markeras i 

samma färg. Fördelen med färgkoder är möjligheten att kategorisera olika uppfattningar som 

delgavs. När vi fått de övergripande kategoriseringarna gav det möjligheten att återigen se 

över samtliga intervjuer, vilket innebar att vi lättare kunde gå på djupet och plocka ut relevant 

information i förhållande till studiens syfte. 
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Etik 

Inom forskningsetiken är det viktigt att skapa tillit och förtroende. I de 

forskningsetiska övervägandena ska hänsyn till individskyddskravet tas. De fyra huvudkraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka 

presenteras nedan. 

Informationskravet innebär att informera deltagarna om vilka villkor som gäller. I den 

andra principen, nämligen samtyckeskravet, beskrivs deltagarnas rätt att själva bestämma över 

sin medverkan i en undersökning. Konfidentialitetskravet handlar om rätten att avkodas, det 

vill säga att ingen information som återges i studien kan härröras till respondenterna. Den 

sista principen, nyttjandekravet, handlar om att respektera intervjupersonernas rätt till 

integritet. Det innebär att alla personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt. De insamlade 

uppgifterna får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra 

krav innebär att den som intervjuar har ett ansvar att informera deltagarna om studiens syfte 

samt hur den ska genomföras och behandlas. 

Forskningskvalitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier som främst används i samband med 

kvantitativa studier. Validitet innebär giltighet, det vill säga hur väl studien mäter det den ska 

mäta. Reliabilitet beskrivs som tillförlitlighet och handlar om undersökningen ger samma 

resultat vid upprepade mätningar (Bryman, 2011). Då resultatet i kvalitativa studier tolkas 

genom resonemang och beskrivningar istället för genom siffror handlar validitet och 

reliabilitet om att kunna respektera forskningens villkor. Enligt Ahrne och Svensson (2011) 

består kvalitativa studier av fyra delkriterier, nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera. För att skapa trovärdighet i den valda forskningen 

har vi förhållit oss till de regler som finns i utförandet. Överförbarhet handlar om hur 

resultatet är användbart även i andra situationer och miljöer. Eftersom studien bygger på 
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uppfattningar tror vi att resultatet kan vara användbart i viss mån, exempelvis som avstamp 

till vidare forskning inom ämnet. Pålitlighet beskriver tillvägagångssättet i en studie. För att 

öka pålitligheten har vi varit noggranna i alla moment i planeringen och utförandet av 

forskningen. Styrka och konfirmera innebär att inte påverka resultatet av undersökningen. För 

att inte påverka respondenterna var vi tydliga med att förklara att ingenting är fel i en 

uppfattning (Marton, 1981). 

Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de semistrukturerade intervjuerna med studiens 

sex respondenter. Eftersom respondenterna har olika erfarenheter inom yrket har vi valt att i 

vissa fall summera resultatet till en helhetsuppfattning. Med helhetsuppfattning menar vi att 

resultatet presenteras i en resonerande text där citat används för att styrka något. 

Gruppbildande faktorer 

Resultatet visar att det finns olika uppfattningar om vad en elevgrupp är. Samtliga 

respondenter ansåg att det finns många grupperingar och att det är en tydlig skillnad mellan 

formella och informella grupper. Samtliga respondenter tog upp trygghet och intresse som 

faktorer till att en grupp bildas. Flertalet nämnde också att dessa går hand i hand då eleverna 

är med de kamraterna som delar samma intresse och på så vis får en tillhörighet. Denna 

tillhörigheten skapar en trygghet hos eleverna som är väldigt viktig för deras 

identitetsskapande. 

Respondenterna nämnde att de informella grupperna i skolan ses som exempelvis 

idrottskillar, pysseltjejer och hästtjejer. Enligt respondent E är det tjej- och killgrupper som 

han/hon tänker på först. Han/hon beskrev även att etnicitet är en faktor till skapande av och 

tillhörigheten i de informella grupperna. Men när vi frågade om de mest bidragande 

faktorerna till att elevgrupperingar uppkommer blev svaret intresse. Det skapar 



   

 

16 

förutsättningar för lek där tryggheten får sin grund. Respondent E beskrev även att 

personkemin måste stämma och att han/hon tycker att det är tydligt på fritids där eleverna har 

valmöjligheten att välja kompis, som han/hon menade kommer tillbaka till att detta grundas i 

intressen som för med sig trygghet. Respondent C beskrev dock att denna trygghetsrelation 

inte alltid behöver vara positiv utan istället kan utvecklas till en negativ informell grupp 

eftersom den lätt kan leda till uteslutning av kamrater. Han/hon ansåg att intressen är en 

bidragande faktor men att detta intresse då kan delas med en kompis, vilket leder till att 

eleven låser sig i den relationen. Detta menade respondent C kan bero på att eleven är trygg i 

den relationen. Respondent C utvecklade och förklarade att det är något som lärarna måste 

arbeta med och att de formella grupperna kan vara till hjälp att utveckla dessa elever och ge 

dem förutsättningar att lära känna andra och bli tryggare i sig själva. 

Respondent C, E och D var överens om att trygghet ofta förknippas med 

bostadsområden. Relationen med grannbarnen följer med till skolan och blir på så vis en 

trygghet. De var tydliga med att nämna att de yngre barnen redan har en relation från 

förskolan som är väldigt befäst och som följer med relativt länge. Respondent E, 

yrkesverksam i en mångkulturell skola, beskrev att språket är en gemensam nämnare till 

känslan av tillhörighet då en kompis med samma språk bidrar till en lättare kommunikation. 

Även socioekonomiska skillnader kan styra tillhörigheten och vilka de väljer att umgås med, 

berättade respondent C. Respondent C utvecklar: 

För det är ju inte alla som har råd att köpa Ralph Lauren-kläder som kostar tusen 

kronor. Är man ensamstående och bor i lägenhet har man ju inte råd att köpa en sån 

tröja. Så de påverkar varandra mycket i det här snacket som blir runt omkring. 

I flertalet intervjuer framkom det att socioekonomiska faktorer har större betydelse i äldre 

åldersgrupper. Respondent C förklarade att vill man tillhöra en viss grupp så visar man att 

man tillhör den gruppen genom en gemensam nämnare. Det syns framförallt i de äldre 
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åldersgrupperna genom att ha ett visst märke på kläderna, utöva en viss sport eller spela något 

specifikt dataspel. 

Samtliga respondenter beskrev formella grupper som kortvariga grupper, där 

aktiviteten är syftet med gruppen. Respondent E uppgav att dunken, kurragömma och King är 

exempel på aktiviteter med ett tydligt ändamål, det vill säga aktiviteten i sig. I den fria leken 

blir således ändamålet bearbetning av intryck och upplevelser genom fantasin. Dessa lekar är 

inte tidsbestämda utan formas och ändras i innehåll där leken är just för tillfället. Dessa lekar 

kan avbrytas och påbörjas under en dag eller vecka för att till slut rinna ut i sanden. Bristande 

lokaler och begränsande skolgård beskrevs som bidragande faktorer till elevgrupperingar då 

eleverna delas upp i syfte att dels uppnå en lugnare miljö, dels för att skapa lärmiljöer. 

Respondenterna var överens om att uppdelningen av dessa grupperingar är medvetna då det 

ska fylla ett syfte. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att elevers val av kamrater bestäms av flera olika 

faktorer - såsom exempelvis kön, ålder, klasstillhörighet och språk. Dessa val av kamrater 

utgörs oftast av ett bakomliggande behov av trygghet. Valet av kamrater anses också vara 

situationsstyrt och formellt beroende på aktivitetens syfte. 

Analys av gruppbildande faktorer 

Flertalet respondenter beskrev sin roll i skapandet av grupperingar, men de belyste 

framförallt hur intresse och trygghet är två betydande faktorer för hur elevgrupperingar bildas, 

vilket ligger i linje med hur Nilsson (1994) och Mathiasson (1993) beskriver formella och 

informella grupper. Mathiasson (1933) menar att den formella elevgruppen i en skola är den 

grupp som har en gemensam arbetsplats med samma regler. Respondenterna tolkade de 

formella grupperna som kortvariga grupper där elever inte själva valt varandra, vilket ligger i 

linje med vad Mathiasson (1994) menar, att elever har vals ut för att tillhöra grupper. 
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I flertalet intervjuer framkom det att eleverna i de långvariga mer informella 

grupperna grupperar sig utifrån intresse, mer eller mindre medvetet, vilket styrks av Nilsson 

(1994) som menar att informella grupper bildas spontant utifrån samhörighet eller 

gemensamma intressen. Samtliga respondenter uppfattade att likheter är en bidragande faktor 

till elevgrupperingar. Respondent D beskrev att denna likhet kan mycket väl vara 

gemensamma intressen, men lägger mer fokus på att det är likheter i personligheten. Även 

respondent C uppfattade att långvariga grupper grundas i relationer som bygger på 

gemensamma likheter eleverna emellan. Han/hon beskrev dock att elever med samma 

socioekonomisk bakgrund oftast grupperar sig och umgås med varandra, vilket styrks av 

Schein (2017) som menar att en grupp är människor som är medvetna om varandra och dess 

tillhörighet. I detta fall grundas tillhörigheten i klasskillnader, enligt respondent C. Flertalet 

av respondenterna menar även att gruppen är viktig för elevens självbild. I likhet med Nilsson 

(1993) menade respondenterna att eleven blir bekräftad och speglad i sociala sammanhang. 

Bekräftelsen från andra skapar den egna identiteten. 

Samtliga respondenter var överens om att informella grupper förekommer i alla 

åldersgrupper men att det är betydligt mer vanligt förekommande i äldre åldersgrupper, vilket 

ligger i linje med hur Öhman (2019) och Åberg (1997) beskriver elevgrupperingar. De menar 

att barn förhåller sig till varandra på olika sätt för att komma närmare de olika grupper som 

finns samt de grupper som de ser upp till och vill tillhöra. För yngre barn utgår valet av 

kamrater från yttre likheter, ofta något som de själva känner igen. Äldre barn utgår snarare 

från sociala faktorer eller inre likheter (Öhman, 2019). 

Lärares perspektiv 

Fem av sex respondenter betonade vikten av lärarnas användning av gruppen. 

Respondent C förklarade även en annan vinkel av den informella gruppen och dess negativa 

sida. Genom att blanda grupper i olika konstellationer vill de få en progression i elevernas 
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utveckling. Samtliga var eniga om att lärarens medvetna gruppindelning är nödvändig då 

gruppindelningen har sitt syfte i elevernas sociala och individuella utveckling. Nedanstående 

utdrag är från intervjun med respondent F: 

Vi har blandat grupper för att de kanske passar ihop, men även för att det kanske behövs 

från de olika åldersgrupperna och grupperingarna för att de ska utvecklas. 

I likhet med respondent F, gav respondent B ett exempel på hur gruppen kan vara ett 

hjälpmedel för elevers individuella utveckling: 

Ah men vi utgår mycket från individen. Då utgår vi från individen när vi gör grupperna 

så att individen får så mycket hjälp som möjligt, dels i leken dels i det sociala. Och även 

sätter personer som vi vet funkar ihop. Så det är det vi utgår från, sen har vi skapat 

grupper utifrån personer för att göra det bästa möjliga för oss och för barnen som är på 

fritids. 

Samtliga respondenter var överens om att de använder gruppen för att skapa en miljö som är 

bra för eleverna och deras lärmiljö, men även för lärare. Det framgick att det fanns delade 

synsätt på vad en informell grupp kan innebära. Respondent C beskrev att den informella 

gruppen även kan upplevas negativ. Han/hon förklarade att denna grupp är en låst och stram 

kamratrelation där den intima sammanhållningen leder till uteslutning av andra eventuella 

kamrater. Han/hon gav en annan syn på hur läraren kan använda den formella gruppen för att 

bryta informella grupper med denna tendens: 

De kortvariga grupperingar som är här och nu, och som är skapade för tillfället kanske 

bara just för den här stunden eller just idag, tror jag har mer med arbetet med hur vi 

fritidspedagoger jobbar mot elevgrupperingar. Vad vi presenterar och hur vi presenterar 

det, hur vi lockar in dem i verksamheten. 

I flertalet intervjuer framkom det att genom att tillfälligt bryta upp de negativa informella 

grupperna och placera eleverna i andra formella grupper måste eleverna ofrånkomligen 

samspela med andra och göra sig tillgängliga för framtida eventuella kamratrelationer. 

Analys av lärares perspektiv 

Vygotskij (1978) menar att lärande föregå utveckling. För att en elev ska utvecklas är 

detta två processer som måste sammanfalla i den ordningen. Vygotskij exemplifierar med att 
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för att kunna lära sig huvudräkning krävs först inlärning av fingerräkning. I fritidshemmet 

måste eleverna lära sig de sociala koder som finns för att kunna utveckla goda relationer. 

Avgörande för inlärning är enligt Vygotskij (1978) samspelet med andra samt att interaktion 

följaktligen är en mycket viktig central del i teorin. 

Fritidslärarna betonade att de oftare använder formella grupper än de informella 

konstellationerna. Respondent C gav en syn på denna användning som urskiljer sig från 

resterande respondenter som uttrycker hur användningen av de formella grupperna kan vara 

ett hjälpmedel till att öka trygghet och samhörighet. Han/hon förklarade att de kortvariga 

grupperna som är skapade för tillfället kan vara ett verktyg för att utveckla elever och ge dem 

möjligheter att interagera med andra elever utanför deras trygghetsgrupp. Denna grupprocess 

menar Sandqvist (1995) är ett lärande i sig. Att arbeta med gruppen som ett verktyg är 

gynnsamt då undervisningen och sammansättningen av grupper kan anpassas beroende på 

vilka förmågor som behöver utvecklas. Respondent C menade att har man två elever som är 

svåra att särhålla så kan man som lärare placera dessa i en aktivitet med andra elever där de 

får socialisera och hitta gemensamma nämnare att bygga andra relationer på. 

Även i frågan om vilka faktorer som spelar roll i bildandet av grupperingar kunde alla 

respondenter hålla med om att de egna konstellationerna av elevgrupperingar befäster sig i 

gemensamma intressen och samhörighet, vilket ligger i linje med Mathiasson (1994) som 

menar just det, att de informella grupperingarna ofta bildas spontant utifrån gemensamma 

intressen och en känsla av samhörighet. Majoriteten av fritidslärarna höll med om att det finns 

en stor nytta med att använda gruppen i ett lärande ändamål. Enligt Skolverket (2018) ska 

läraren ge eleverna möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 

självständigt och tillsammans med andra. Även här menade majoriteten av lärarna att eleverna 

lär sig i grupprocesser som lärarna själva ofta satt samman. Respondent D förklarade att 

åldersblandningen lärarna använder har sitt syfte i att utvecklas och hitta nya saker att göra. 
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Säljö (2010) menar att genom handledning av en mer kunnig individ kan strategier för lärande 

överföras. När elever ålders integreras lär sig de yngre mer okunniga eleverna av de äldre mer 

kunniga eleverna och utvecklas därefter. Det är precis vad Säljö (2010) menar när han nämner 

imitation som han menar är en lärsituation. Respondent C uttryckte även sin roll i elevernas 

utveckling i förhållande till Vygotskijs (1978) teori. Respondent C beskrev att de planerar sin 

verksamhet så att eleverna ska skapa nya gemenskaper och relationer. Han/hon förklarade att 

de blandar grupper som ska ha vissa aktiviteter där eleverna måste samtala och utrycka sig för 

att komma framåt. Säljö (2010) menar att det är genom mediering som dessa nya relationer 

och gemenskaper skulle uppkomma. Han menar att vi människor använder oss av redskap, så 

som språk, musik, dans och symboler för att förstå omvärlden och kunna tolka den. Genom 

samspelet med andra individer och med de redskap vi idag har till vårt förfogande blir det 

möjligt att sortera ut, förstå och få kontroll över gemenskaper och de samhället vi lever i. 

Kommunikationen blir ett redskap som människan använder för att uppnå detta. När man 

blandar barngrupper i skolan kommer eleverna behöva använda sig av olika redskap för att 

hitta och skapa dessa nya relationer. Medieringen hjälper eleverna att förstå andra individers 

tänkande och handling (Säljö, 2010). 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat av respondenternas uppfattningar i relation till annan 

forskning och annan litteratur. I metodavsnittet diskuteras den valda metodansatsen. 

Uppsatsen avslutas med förslag på vidare forskning inom området. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte har besvarats med hjälp av forskningsfrågorna. Respondenternas svar 

har tillsammans med litteraturen bidragit till djupare förståelse för dels elevgrupperingar i 

fritidshemmet och dels hur fritidslärare uppfattar att dessa bildas. Resultatet visar att samtliga 
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respondenter var överens om att intresse är en bidragande faktor avseende elevgrupperingar 

på fritidshemmet, vilket ligger i linje med hur Nilsson (1993) och Mathiasson (1994) 

beskriver elevgrupperingar. Flera av dessa intressegrupper beskrevs som stereotypa 

grupperingar baserade på kön och aktivitet och de kopplas till den fria leken där gemensamma 

intressen styr. För att verksamheten ska kunna bidra till variation av aktiviteter som passar 

alla elever delar man upp fritidshemmet i avdelningar som eleverna själva kan utnyttja bäst de 

vill. Dessa avdelningar bär namn som exempelvis kokvrån, pysselrum eller spelrum. 

Fotbollsplanen blir även ett utrymme att välja för ett visst syfte. Elever som ständigt dras till 

samma avdelningar hamnar i den kategorin och benämns därefter som pysseltjejer och 

idrottskillar etcetera. Skolverket (2018) menar att verksamheten ska bidra till att eleverna 

interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet. Men även om fritidslärarna arbetar 

normkritiskt, menar de att eleverna placerar sig frivilligt i dessa aktiviteter. Det kan försvåra 

för fritidshemmen att leva upp till vad värdegrundsarbetet framhåller då fritidshemmen dels 

ska arbeta normkritiskt mot könsuppdelning eller andra stereotypa kategoriseringar, dels 

erbjuda en variation av aktiviteter som ska tilltala alla elever. Att ha dessa kategoriserade 

lokaler menar vi kan försvåra det arbetet. Men å andra sidan skapar gemensamma intressen 

tillhörighet vilket i sin tur genererar trygghet hos eleverna som bör anses vara betydande då 

fritidslärarna ska ta tillvara på elevernas erfarenheter, behov och intressen genom att använda 

ett varierande arbetssätt som bidrar till nya upptäckter (Skolverket, 2018). 

En återkommande faktor avseende elevgrupperingar på fritidshemmen är trygghet. I 

flertalet intervjuer framkom det att fritidslärarna använder just elevernas intressen för att 

skapa trygghet i skolan och för att utveckla elevernas relationsskapande. I resultatet 

framkommer det att denna trygghetsrelation kan utvecklas till negativa informella grupper. I 

likhet med resultatet anser vi att denna långvariga negativa informella gruppen kan leda till 

uteslutning av kamrater. Vår uppfattning är att trygghet är viktigare för dessa elever än det 
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sociala utbytet med andra elever. Men å andra sidan är relationsarbetet en process där barn 

arbetar med att etablera, förankra och upprätthålla relationer (Skolverket, 2018). En nära 

relation med alla i gruppen är därför svårt. Därför anser vi att uteslutande av kamrater utgör 

en stor del av relationsarbetet, då eleverna är i en identitetsskapande process. Samtidigt har 

människan ett behov av tillhörighet och gemenskap i syfte att uppnå trygghet (Nilsson, 1993). 

Att efterlikna någon annan och skapa en gemensam nämnare kan vara ett sätt att tillhöra och 

förhålla sig för elever. Öhman (2019) och Åberg (1997) beskriver att barn förhåller sig på 

olika sätt för att komma närmre varandra. Vi anser att detta framförallt syns i skolan där det 

moderna samhällets kultur som exempelvis musik, lek, spel eller tv-program kan styra 

elevernas grupptillhörighet. Här kan de medierande verktygen bli avgörande i inneslutandet 

och uteslutandet av en gemenskap. Då dessa koder är bärande och kulturellt styrda blir 

inneslutandet och uteslutandet av en gemenskap beroende på om eleven behärskar dessa 

verktyg eller inte. Uteslutandet av kamrater kan alltså grunda i att den som utesluts inte kan 

råda över dessa verktyg. 

I samtliga intervjuer framkom att de relationer som bygger på likhet grundas i 

trygghet och intressen. Elever har lättare att förhålla sig till varandra om de känner varandra 

sedan tidigare. Detta syns tydligt hos elever som delar samma bostadsområde eller samma 

förskola. Det skapar trygghet hos dessa elever. När man ingår i en informell grupp delar man 

ofta samma intressen där intryck bearbetas genom fantasin i leken. Detta förutsätter att man 

har liknande intryck att bearbeta då leken annars skulle dö ut. Vilket bekräftar att intressen 

ligger i grund till vilken grupp eleven kommer att tillhöra. 

I enlighet med Sandqvist (1995) visar vårt resultat att det är viktigt att arbeta med 

gruppen som ett verktyg. Fritidslärarna beskrev att användningen av de formella grupperna 

kan vara ett hjälpmedel till att öka trygghet och samhörighet, vilket i sin tur kan bidra till goda 

kamratrelationer och grupprocesser. Detta bekräftas av Öhman (2019) som beskriver 
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användningen av gruppen som ett verktyg för utveckling hos elever. Utifrån resultatet har vi 

kommit fram till att användningen av elevgruppen som verktyg bidrar till god lärmiljö. 

Genom att skapa struktur och arbeta med och mot normer etableras regler och riktlinjer, som i 

sin tur motverkar negativa informella grupper. 

Metoddiskussion 

Initialt planerades att studiens syfte skulle besvaras med hjälp av både intervjuer och 

observationer. Vår forskningsmetod var etnografi där tanken med observationerna var att de 

kunde bidra till en helhetsbild tillsammans med intervjuerna. Observationen skulle kunna 

komplettera intervjuerna. Det blev senare tydligt att tidsramen för att få in både intervjuer och 

observationer var för snäv och att vi därför behövde begränsa antalet insamlingsmetoder. Då 

intervjuer blev vår enda empiri valde vi att byta forskningsmetod till att luta mot 

fenomenografin, där vi istället valde att beskriva fritidslärares uppfattningar om 

elevgrupperingar. 

Valet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer grundades i syftet att undersöka 

fritidslärares uppfattningar kring elevgrupperingar. Vi intervjuade en person i taget med syfte 

att få ett tydligt korpus att tolka. För att öka pålitligheten, valde vi att inte skicka ut frågorna i 

förväg då risken är att respondenterna diskuterar med andra och färgas av andras åsikter. 

Intervjuerna blev något kortare än planerat. Möjligen kan det bero på att vi inte ställde 

tillräckligt med följdfrågor. Vi ville inte leda diskussionen och låta respondenterna påverkas. 

Vi såg en stor fördel med att anteckna under intervjuns gång, då vi noterade sådant som vi 

trodde kunde vara betydande för nästa intervju. Efter alla genomförda intervjuer insåg vi att 

semistrukturerade intervjuer hade kunnat kompletteras med fokusgruppsamtal. 

Fokusgruppsamtalen hade troligen bidragit till fler diskussioner i ämnet. 
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Förslag på vidare forskning 

Då studien lutar mot det sociokulturella perspektivet där individen lär och utvecklas i 

sociala sammanhang, skulle det vara intressant att undersöka grupperingar utifrån ett 

behavioristiskt perspektiv där individens lärande, utveckling och socialisation styrs av 

faktorer utanför individen. Studien skulle också kunna studeras utifrån ett populärkulturellt 

perspektiv där skapande styrs av medier och kulturella uttrycksformer.  
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Tillkännagivanden 

Under arbetets gång har vi haft mycket stöd från vår handledare, Susanne 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vad har du för utbildning? 

• Vilket år blev du klar med utbildningen? 

• Hur länge har du varit yrkesverksam? 

 

Elevgrupperingar på fritidshemmet 

• Vilka elevgrupperingar uppfattar du finns på ert fritidshem? Kan du ge exempel? 

Situationer? 

• Hur upplever du att elevrelationen ser ut mellan grupperna? Utveckla. 

• Vilka bakomliggande faktorer tror du kan påverka gruppindelningar på ert fritidshem? 

Formella och informella grupper? 

• Finns det några ytterligare faktorer som kan påverka gruppindelningen på ert 

fritidshem? Såsom lokal, miljö, verksamhets- och lärarpåverkan? 

• Ser du någon skillnad/ likhet mellan de äldre/ yngre eleverna i skapandet av 

grupperingar? Ge exempel. 

  



   

 

 

Bilaga 2 

Tillståndsblankett 

 

Hej, 

Vi är två studenter som läser grundlärarprogrammet, med inriktning fritidshem på Jönköping 

University. Vi skriver nu vårt slutliga examinationsarbete. Syftet med studien är att undersöka 

fritidslärares uppfattningar om hur det skapas olika grupperingar i elevgruppen. Genom dessa 

uppfattningar, görs ett försök att beskriva hur elevgrupperingar ser ut i fritidshemmen. 

Datainsamling kommer att ske genom individuella semistrukturerade intervjuer. Samtliga 

intervjuer spelas in för att sedan få det transkriberat. Allt material kommer att avidentifieras 

och personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Din medverkan är frivillig och du har rätt att 

när som helst avbryta din medverkan. 

 

Härmed godkänner jag att delta i undersökningen. 

 

Datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Agnes Nielsen, Niag1685@student.ju.se 

Sema Kanat, Kase16se@student.ju.se 
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