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Förord 

Att få vara inkluderad och delaktig är ett av skolans viktigaste mål. Det är av stor vikt att alla 

eleverna får vara med och delta under samtliga av skolans aktiviteter. Aktionsforskningen 

utgick ifrån att stärka sammanhållningen och relationerna mellan eleverna genom att utföra 

rastaktiviteter med samarbete i fokus. Genom studien har vi fått en större insikt i hur viktigt 

rastaktiviteter är för att skapa nya kamratrelationer, öka samarbetet mellan eleverna samt 

förbättra kommunikationen.   

Vi skulle vilja tacka alla som varit med och hjälpt oss med studien, utan er skulle det inte varit 

möjligt. Tack för alla de råd, tips och tid ni tagit er till att hjälpa oss, era kunskaper har väglett 

oss genom studien. Vi vill även passa på att tacka vår handledare som har stöttat och hjälpt 

oss med både idéer och hjälp under studiens gång. 

 

Andreas Eliasson & Simon Rova  
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Rastaktiviteter – En arena för socialt samspel 

En aktionsforskning om samspel med varandra 

Andreas Eliasson & Simon Rova, Högskolan i Halmstad 

I den här aktionsforskningsstudien valde vi att fokusera på elevers delaktighet och 

samarbete under organiserade rastaktiviteter. Det övergripande syftet med 

aktionsforskningsstudien är att främja elevers gemenskap och delaktighet i klassen 

genom att genomföra dagliga rastaktiviteter på en utvald skola. En del av syftet är att 

genom de planerade rastaktiviteterna undersöka hur eleverna samarbetar med 

varandra. Vi planerade tillsammans med pedagogerna på skolan samt eleverna och 

försökte finna aktiviteter som skapade förutsättningar för samarbete mellan eleverna. 

Sedan genomförde vi aktiviteterna och lämnade stort ansvar till eleverna att hitta 

lösningar samt att lösa konflikter, på så sätt kunde vi som forskare fokusera på att 

observera. Efter varje rastaktivitet reflekterade vi med varandra, pedagogerna och 

eleverna i form av loggboksskrivande. Genom våra aktioner och den efterföljande 

analysen fick vi fram att verbal och icke-verbal kommunikation var en 

grundläggande faktor för att samarbetet mellan eleverna skulle fungera samt att den 

påverkades av om det fanns en ledare och hur denna agerade mot de andra eleverna. 

Vi fann även att kamratrelationer var en bidragande del till hur samarbetet mellan 

eleverna såg ut. Den centrala slutsatsen var att rastaktiviteter skapar förutsättningar 

för socialt samspel mellan eleverna. Samspelet kan bidra till att eleverna kan stärka 

relationer sinsemellan och att samarbetet kan utvecklas mellan eleverna och inom 

gruppen.  

Nyckelord: Rastaktiviteter, samarbete, samspel, kommunikation, kamratrelationer, 

ledare 

Inledning 

Skolan i Sverige har ett ansvar för att anpassa utbildningen efter varje elevs olika 

förutsättningar och behov, detta oavsett om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Alla 

elever skall få känna sig inkluderade och som en del av gruppen under hela skoldagen där  

rasterna är en del (SFS 2010:800). Genom att vara en del av gemenskapen skapas det 

möjligheter till kommunikation,  en kommunikation som sker både verbalt och genom 

kroppsspråk och som är en viktig del för samarbetet elever emellan. Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2012) beskriver kommunikationen som värdefull för barnen samt påpekar att barnen 

genom relationer med varandra skapar förutsättningar för samspel.   

Ridgers, Carter, Stratton och McKenzie (2011) beskriver i sin studie att rastaktiviteter utöver 

fysiska fördelar även medför en ökad kommunikation mellan eleverna, vilket på sikt kan öka 

elevernas social förmåga. Skolverket, (2011) tar även upp detta då den beskriver att eleverna 

genom kommunikationen kan utveckla sin kompetens i det svenska språket. Genom att 

utveckla språket får eleverna större möjligheter att ta initiativ själv och samarbeta med de 

andra eleverna. 

Sandberg (2008) menar att elevernas aktiviteter och utomhusmiljöer skapar förutsättningar för 

kommunikation och socialt samspel. Aktiviteterna på lekplatser bidrar till att barnen 

tillsammans blir engagerade i något och att det på så sätt bildas en gemenskap, de får 
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samtidigt en bra möjlighet att samtala med varandra och på så sätt skapa något kreativt genom 

utbyte av åsikter och information. Genom att samtala utvecklas samtalsförmågan och även 

vänskapen barnen emellan. En god sammanhållning och stämning i klassen är ofta grunden 

till en lärorik lärandemiljö som i sin tur kan leda till en ökad förståelse mellan elevernas 

olikheter och intressen. Att ta tillvara på elevernas olika intressen och egenskaper menar 

Ahlberg (2001) är en mycket viktig del för att få eleverna att bli delaktiga vilket kan skapa 

motivation och ett ökat intresse för att lära vidare. Även Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) tar upp vikten av att använda sig av barnens olikheter som en tillgång som 

skolan skall ta vara på i undervisningen genom att anpassa den efter elevernas intresse och 

behov. 

Tillsammans med skolpersonal på den utvalda skolan har vi uppmärksammat ett problem 

under rasterna. Problemet handlar om att eleverna i klass 4-5 ofta grupperar sig under rasterna 

och sällan gör aktiviteter tillsammans i större grupper. Det råder även en exkludering av vissa 

elever i behov av stöd som hellre är inomhus på rasterna. En av orsakerna till detta kan vara 

att de inte känner sig helt accepterade i mindre grupper och de olika aktiviteterna som 

eleverna självständigt genomför på rasterna, det här är något som pedagogerna på skolan 

antytt. Lärarna hävdade att det finns en låg motivation hos pedagogerna att ta tag i olika 

rastaktiviteter under rasterna då de känner att de lägger tillräckligt med tid redan som 

rastvärdar och behöver sina raster för att återhämta sig. Genom gemensamma rastaktiviteter är 

ambitionen att gå in i verksamheten, planera och genomföra rastaktiviteter som ska inkludera 

alla eleverna, även barn med särskilda behov. Målsättningen är att eleverna ska få möjlighet 

att samtala och kommunicera med varandra i en positiv miljö, vilket kan utgöra en grund till 

att vänskapsband bildas i ett långsiktigt perspektiv och att samarbetet dem emellan kan 

förbättras. 

Det övergripande syftet med aktionsforskningsstudien är att främja elevers gemenskap och 

delaktighet i klassen genom att genomföra dagliga rastaktiviteter på en utvald skola. En del av 

syftet är att genom de planerade rastaktiviteterna undersöka hur eleverna samarbetar med 

varandra. 

Vår frågeställning under denna aktionsforskningsstudie är: 

På vilket sätt samarbetar elever under gemensamma rastaktiviteter? 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi ta upp tidigare forskning för att få en grund över varför 

rastaktiviteter är av stor vikt för barnen varför delaktigheten är viktig samt hur samarbetet 

mellan eleverna går till.  

Rastaktiviteter 

Tidigare studier om rastaktiviteter har fokuserat på den fysiska aktiviteten under rasterna och 

har undersökt delar som genus och beteende. Ridgers, Saint-Mauric, Welk, Siapuch & 

Huberty (2011) undersöker i sin studie just fysisk aktivitet bland skolbarn på rasterna, de har 

kommit fram till att eleverna rör sig i en större skala jämfört med resten av dagen men att de 
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kan behöva exempelvis en vuxen som håller i rastaktiviteterna och skapar förutsättningar till 

en ökad andel fysisk aktivitet genom olika rastaktiviteter. Utöver de fysiska fördelarna utgör 

även rasten en social arena där eleverna samspelar och kommunicerar med varandra på olika 

sätt under aktiviteterna. Detta kan leda till en ökad social förmåga och förbättrade relationer 

under samt vid sidan av rastaktiviteterna (Ridgers, Carter, Stratton & McKenzie, 2011). I en 

studie som undersökte rastaktiviteterna bland flickor respektive pojkar samt hur det sociala 

samspelet framgick under aktiviteterna visade det sig att pojkar deltar och samspelar med 

varandra men har svårt att komma överens eftersom tävlingsmomentet tar överhanden. 

Flickorna i sin tur deltar i mindre tävlingsinriktade aktiviteter och samspelar med varandra på 

ett mer ömsint plan genom att ta närkontakt med varandra (till exempel kramas, hjälpa en 

kompis att ta sig upp osv). Flickorna prioriterar med andra ord samspelet medan pojkarna mer 

prioriterar tävlingsmomentet i rastaktiviteterna (Roberts, Fairclough, Ridgers & Porteous, 

2013). 

Lekens betydelse 

Björklid (2005) beskriver hur leken är sammankopplad med lärande för eleverna och hur 

betydelsefull den är på det pedagogiska planet eftersom den på ett positivt sätt utvecklar 

många viktiga delar hos individen såsom det motoriska, intellektuella och inte minst sociala. 

Individens utveckling sker genom det ständiga samspel som pågår under lek och aktiviteter i 

skolmiljön. Leken ses även som en mycket viktig del när det kommer till delaktighet och den 

sociala utveckling hos barn, och ses framförallt som en tillgång för barnen och deras tidiga 

sociala utveckling. I leken är det barnen själva som kan bestämma och påverka lekens utgång 

utefter deras egna förutsättningar och idéer. Leken är också starkt influerad av samhälleliga 

delar som till exempel kultur (Brodin & Lindstrand, 2008). För alla elever oavsett behov är 

deltagandet viktig då detta skapar tillfällen för att på ett enkelt sätt komma in i det sociala 

sammanhanget, vilket leken skapar förutsättningar till. I leken krävs både motoriska och 

sociala förmågor som tränar barnen och är en viktig del för alla elever då de genom leken får 

både glädje, motorisk och socialträning. Björklid (2005) menar även att gränserna mellan lek 

och lärande hör ihop och är flytande. Genom leken skapas kontinuerliga lärotillfällen som är 

en viktig del i barns tidiga utveckling. 

Delaktighet 

Delaktighet är ett brett begrepp som innehåller många olika delar, inte minst när det kommer 

till specialpedagogik och skola. Det finns delar som belyses som viktiga utgångspunkter för 

delaktighet, bland annat engagemang, en människas rättigheter och framförallt acceptans för 

olikheter (Assarson, 2007; Szönyi & Söderquist Dunkers, 2012).  Det som lyfts upp som 

betydande för att skapa acceptans mot olikheter är att pedagogen ser alla elevers olikheter 

som tillgångar trots att dessa  i vissa fall kan uppfattas som störande moment. Visar läraren 

acceptans och förståelse för en elevs beteende så skapas även förutsättningar för att eleverna i 

klassen ska göra detsamma (Assarson, 2007). Även Fischbein och Österberg (2003) påpekar 

vikten av att som pedagog skapa ett klimat i klassen  där alla accepteras samt sända ut signaler 

om att olikheter bland eleverna är något positivt och som man kan ta tillvara på snarare än att 
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försöka utesluta det. Genom att man accepterar att en elev beter sig på ett annorlunda sätt så 

skapas även större möjlighet till delaktighet.  

Persson (2007) skriver att vi i den Svenska skolan strävar efter att alla elever skall få gå i en 

och samma skola, dock ser han ett problem i detta då det varit svårt att få alla eleverna att bli 

delaktiga och tillhöra samma grupper varav skolan fått införa specialpedagogiska åtgärder för 

att tillgodose alla elevers behov.  

För att barn skall få möjlighet att delta i olika aktiviteter (exempelvis lek och rastaktiviteter) 

och på så sätt träna både motoriska färdigheter samt det sociala samspelet gäller det att 

skolans personal anpassar undervisningen på så sätt att alla eleverna med dess olikheter får 

möjligheten att vara med utan att deras eventuella funktionshinder skall vara ett hinder för 

dem. Det är viktigt att tänka på hur miljön skapar förutsättningar eller hinder för barnen att 

genomföra aktiviteten (Göransson, 2007).  

Skolan skall även anpassa sin undervisning efter alla elevers olikheter och intressen för att 

främja en livslång lust att lära (Skolverket, 2011). Här kommer det relationella perspektivet in 

som utgår ifrån att sätta sig in i elevernas situation och skapa en förståelse. När man som 

pedagog har intagit elevens perspektiv skapas möjligheten att jämföra det med sitt eget 

perspektiv. Genom att växla mellan de båda perspektiven så kan man som pedagog skapa en 

lärandemiljö som är anpassad efter både hur elever och pedagoger tänker (gemensamt 

intresse) och ge utrymme för delaktighet genom att pedagogen tar hänsyn till elevens behov 

och möjligheter (Von Wright, 2002). Även Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, (2001) 

betonar vikten av samspel och förståelse mellan aktörerna, men beskriver även hur viktigt det 

är att som pedagog skapa en lärandemiljö som gynnar elevens lärande och  därmed även 

möjligheter att nå upp till de uppsatta mål som eleverna i den aktuella årskursen förväntas 

klara. De viktiga delarna som tas upp för att bemöta elever i behov av stöd samt främja 

delaktighet, samspel och lärande i skolan är delar så som skolans utformning, kompetens för 

att möta elevernas olikheter samt skapa tillfällen för socialt samspel och samarbete (Ahlberg, 

2001). 

Under stora delar av skoldagen kommunicerar och samspelar eleverna med varandra. 

Samspelet sker bland annat genom gruppuppgifter i skolbänken och framförallt på rasterna. 

Genom den här interaktionen lär sig eleverna många olika saker av varandra. Eleverna delger 

och tar del av ny kunskap från varandra, utbytet eleverna emellan kan utveckla många 

förmågor såsom uppfattning av rättvisa, omsorg för andra, rolltagande, kreativitet och en 

förbättrad kommunikation med sina medmänniskor (Pramling Samuelsson, Sheridan & 

Williams, 2000). Elever som har tidigare erfarenheter av skolans miljöer kan stötta och 

förklara för nykomna elever hur de skall agera i olika situationer och miljöer för att de ska 

känna sig delaktiga och som en del av gruppen. Även i dessa fall handlar det om att lära av 

varandra genom samspel och samarbete, nästa gång kanske det är någon annan elev som har 

kunskaper som han/hon vill och kan dela med sig av (Pramling Samuelsson, Sheridan & 

Williams, 2000). 
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Genomförande 

I aktionsforskning utgår forskarna ifrån de problem som finns hos aktörerna och deras 

frågeställningar. Aktionsforskning innebär att sätta sig in i en problematik och skapa en 

förståelse för den så att man slutligen kan försöka ändra den. För att detta skall fungera krävs 

ett samarbete mellan både forskarna och aktörerna som präglas av en demokratisk anda 

(Wennergren, 2007).  

Respekt för varandra samt reflektion och samtal inom gruppen är viktiga ingredienser för att 

sedan kunna översätta diskussioner och samtal till en förändring i praktiken (Wennergren, 

2007). Vi besökte skolan för att diskutera samarbetets betydelse med både elever och lärare 

för att få dem involverade från första början. Tillsammans med eleverna kom vi överens om 

vilka rastaktiviteter som skulle genomföras under de utvalda dagarna. Genom att barnen fick 

vara med och välja hoppades vi på ett högt deltagande och Rönnerman (2004) påpekar just 

betydelsen av att ha med olika aktörer i forskningen samt att deltagandet är högt. Att föra en 

dialog mellan parterna är nödvändigt för att uppnå ett bra resultat. Till en början kontaktade vi 

rektor och på så sätt fick vi vår planering godkänd. Vi har utfört rastaktiviteterna tillsammans 

med eleverna samtidigt som rastvärdar har observerat eller deltagit. Både eleverna och lärarna 

som deltog i rastaktiviteterna fick möjlighet att reflektera över genomförandet efteråt i form 

av dagbokskrivande och diskussioner.  Efter aktionsforskning var klar skulle vi slutligen ha ett 

samtal med lärarna där vi skulle bifoga ett material som de kunde använda och bygga vidare 

på under kommande rastaktiviteter, detta kommer de få ta del av när aktionsforskningen är 

klar. 

För att kunna genomföra forskningen behövde vi ha kännedom om vad som skapat problemen 

och hur man skall kunna ändra det (Rönnerman, 2004). I vår studie uppmärksammades 

problem under rasterna där eleverna grupperar sig i mindre grupper. Grupperingen leder till 

att elever i behov av stöd ibland kan känna sig utanför och inte vågar ta sig in i grupperna. 

Vi valde att utgå i från Wennergrens (2007) modell om aktionsforskningsprocessen. 

Aktionsforskningsprocessen beskrivs med hjälp av en spiral som innefattar planera, agera, 

dokumentera och reflektera. Nedan kommer vi beskriva hur vi genomförde 

aktionsforskningen med stöd av de olika delarna. 

Planera 

Vi valde att göra ett urval på skolan och fokusera klass 4-5 där grupperingarna på rasten var 

vanligast. Efter att ha samtalat med lärarna på skolan och framförallt med läraren i klass 4-5 

var alla parterna överens om att rastaktiviteterna var ett utvecklingsområde där vi hade 

utmaningen att inkludera alla elever oavsett olikheter och behov. I samarbete med både elever 

och lärare kom vi överens om vilka rastaktiviteter som skulle genomföras samt vilka lärare 

som skulle delta. Vi kom även fram till att lärarna när de hade möjlighet och tid skulle vara 

med och observera samt delta i våra aktiviteter på skolan. Målet var att lärarna skulle vara 

involverade och kunna fortsätta med rastaktiviteter efter att vi lämnat skolan. 
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Agera 

Totalt sett under två veckors tid har vi gjort sju aktioner varav varje aktion varade i ca 30 

minuter, den första var ett introduktionsmöte tillsammans med elever i klass 4-5 samt lärare 

en vecka innan rastaktiviteternas start. Under mötet diskuterade vi tillsammans med dem vad 

vi skulle göra under rastaktiviteterna samt vad vi ville åstadkomma genom dessa, därefter 

delade vi ut varsitt papper där eleverna fick svara på vad samarbete innebar för dem och de 

fick sedan skriva ner tre aktioner de skulle vilja göra (se bilaga 1). Rönnerman (2004) 

beskriver ett problem med att det kan vara svårt att få deltagarna att beskriva och få fram sina 

idéer och tankar. Under mötet var detta något vi uppmärksammade och valde därav att ha en 

mindre genomgång med eleverna direkt efteråt när vi hade samlat in vad alla eleverna skrivit. 

Genom att utvärdera vad eleverna skrivit fick vi ytterligare klarhet om hur eleverna såg på vad 

samarbete var och innebär, vi kunde då även få ta del av deras tankar. När introduktionsmötet 

var slut samlade vi in det materialet vi fått och gjorde ett rastaktivitetsschema över vad 

majoriteten av eleverna valt att de skulle vilja göra under rastaktiviteterna. Vi valde även ut 

några aktiviteter själv som vi ansåg främjade samarbetet i gruppen (se bilaga 2). Vi anpassade 

sedan alla rastaktiviteter efter de behoven som fanns i klassen, alla skulle ha möjlighet att 

delta och känna glädje i detta. Under varje rastaktivitet började vi med att gå igenom inne i 

klassrummet tio minuter innan rasten vad vi skulle göra för rastaktivitet och hur den skulle gå 

till. Vi hade genomgång av rastaktiviteterna innan varje rast eftersom vi kunde påverka 

eleverna till att känna sig trygga i det dem skall göra och samtidigt motivera dem till att vilja 

delta. I början av varje rastaktivitet delade vi in eleverna i nya konstellationer för att de skulle 

få testa på att vara med nya elever, detta för att försöka bryta de barriärer som fanns mellan 

vissa elever och på så sätt eventuellt skapa nya kamratrelationer. Under rastaktiviteterna 

försökte vi hålla en låg profil och fokusera på att observera eleverna, dels för att vi skulle 

kunna fokusera mer på hur samarbetet såg ut men även för att eleverna själva skulle få ta 

ansvar och samarbeta. Vi gick in och hjälpte till om det behövdes men försökte så långt det 

gick att få barnen att lösa konflikter och hinder.  

Dokumentera 

Dokumentationen har varit en grundsten i vårt arbete och har utförts varje dag.   

Ett viktigt redskap för vår studie var elevernas dagböcker där de efter varje rastaktivitet 

reflekterade med stöd av de frågor som vi förberett. Frågorna handlade om samarbete och 

delaktighet och såg ut på följande sätt: Hur samarbetade du med de andra i klassen? Och vad 

skall du tänka på för att samarbetet skall fungera ännu bättre till nästa gång?  

Under varje aktion förde vi ett observationsschema där vi skrev upp intressanta saker vi såg i 

relation till forskningsfrågan. Vi skrev även ner våra tankar efter varje rastaktivitet i egna 

loggböcker för att dokumentera våra iakttagelser angående samarbetet i gruppen. Bjørndal 

(2005) tar upp loggboken som en viktig del under observationsprocessen för att få ner sina 

reflektioner om de aktiviteter man utfört.  

Vi har även tagit del av lärarnas observationer efter varje rastaktivitet samt dokumenterat de 

viktiga synpunkter och tankar de hade, detta är fördelaktigt eftersom att det kan vara väldigt 
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svårt att både agera och observera på samma gång (Bjørndahl, 2005). Utöver detta har vi lagt 

stort fokus på våra egna observationer genom att reflektera och diskutera efter de genomförda 

aktiviteterna. 

Reflektion   

Efter samtliga rastaktiviteter satte vi oss ner och gick igenom våra observationer samt skrev 

loggbok om vad vi sett och hört under aktiviteterna. Efter att eleverna skrivit i sina 

loggböcker svarade vi på elevernas loggboksskrivning för att visa att vi läst vad de skrivit. Vi 

valde att svara på deras loggboksskrivande för att öka deras motivation och för att vi kände 

det gav oss en extra chans att påverka dem till att delta i ytterligare rastaktiviteter. Under 

andra frågan tog vi inte för givet att samarbetet gått dåligt, utan såg istället att det alltid kan 

bli bättre oavsett om det gått bra. Vi ville att eleverna själva skulle få tänka till och fundera 

över hur samarbetet skulle kunna bli bättre till nästa gång. Vi valde även frågorna för att få 

fram material till vår frågeställning. Därefter satte vi oss ner och gick igenom vad eleverna 

skrivit samtidigt som vi reflekterade med rastvärden som varit med oss ute på rasten. På så vis 

var det färskt och vi hade större möjlighet att titta tillbaka på detaljer och fenomen i 

samarbetet mellan eleverna. Rönnerman (2004) påpekar vikten av att forskarna i studien efter 

varje aktion går igenom och på ett noggrant sätt reflekterar över det material som framgått 

under aktiviteterna. Vi försökte att under och efter aktionerna ta tillvara på de iakttagelser och 

tankar som alla de deltagande aktörerna hade genom att ställa frågor och ge utrymme till 

reflektion. För att genomförandet av aktiviteterna och elevernas tankar om dessa skulle vara 

så färska som möjligt valde vi att direkt efter rasterna samla ihop gruppen för att alla eleverna 

skulle få möjlighet att skriva ner sina tankar och funderingar i form av loggboksskrivande. 

Rönnerman (2004) menar att det alltid är bäst att skriva ner sina tankar och funderingar kring 

observationer direkt efteråt när man kommer ihåg allt eftersom minnet har en tendens att 

glömma bort vissa delar efter en viss tid. 

Analysera 

Vi har analyserat allt material vi samlat in, detta gjorde vi genom att ha observationsscheman, 

dagböcker samt att reflektera efter varje aktion. Därefter har vi gått igenom dessa tre delar för 

att utvinna våra kategorier. Analyseringsprocessen har gått till på så sätt att vi först använt oss 

av våra reflektionsprotokoll som vi skrev efter varje rastaktivitet där vi hade skrivit ner hur 

aktiviteterna hade gått till, vi skrev även ner det mest väsentliga i våra observationsscheman 

som vi lagt märke till under aktiviteten samt sammanfattade hur samarbetet mellan eleverna 

gick till. Därefter samlade vi in alla elevernas loggböcker och summerade de tankar och 

synpunkter de hade om rastaktiviteterna. Efter att vi varit ute på skolan och samlat in allt 

material gjorde vi en djupare genomgång. Vi skrev upp punkter som sammanfattade det vi fått 

fram och med hjälp av dessa punkter skapade vi kategorierna; Kommunikation, ledare och 

kamratrelationer. dessa tre kategorier speglade vad vi sett och var passande faktorer för att 

svara på frågeställningen för aktionsforskningsstudien. 
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Trovärdighet 

Eftersom undersökningen genomfördes på en skola och i en klass kan inte dess resultat 

generaliseras genom att vi till exempel säger att kamratrelationer påverkar samarbetet och 

kommunikationen mellan elever. Resultatet gäller i denna klassen, men skulle kunna användas 

som en grund till fler skolor som vill stärka samarbetet mellan eleverna.  

Vi valde att inte delta i aktiviteterna utan enbart observera för att få fram så relevant material 

som möjligt och genom att fokusera på frågeställningen samt själva observationsprocessen. Vi 

hade dessutom även bestämt att vi skulle hålla oss utanför aktiviteterna för att inte påverka 

elevernas samarbete (Bjørndal, 2005) 

Totalt sett under alla aktionerna har vi varit fem vuxna pedagoger plus ungefär tjugotvå elever 

i klassen. Detta har resulterat i massor med olika kunskaper och erfarenheter som har varit 

med och påverkat studiens resultat. Vi har under varje aktion reflekterat och diskuterat  

tillsammans vilket Rönnerman (2004) skriver som en viktig del i en aktionsforskning. Vi har 

fått flera olika synvinklar vilket har varit positivt men det har även inneburit att vi fått mycket 

olika tankar och idéer som vi inte alltid delat, olika erfarenheter bidrar till att man ser och 

upplever situationer på olika sätt. Detta har gjort att vi varit tvungna att försöka se objektivt på 

den information och material vi fått fram trots att det ibland gått emot våra egna tankar.  

Det finns alltid en viss etik att ta hänsyn till, framförallt när det kommer till studier där man 

skall samtala och diskutera med andra människor (Stukat, 2005). Vi informerade eleverna och 

deras målsmän en vecka innan studiens start om vårt syfte med studien och att allas 

deltagande givetvis var frivilligt. För att skapa en större förståelse åkte vi även ut på skolan 

där vi personligen informerade de deltagande aktörerna om vad vi skulle göra och vad deras 

deltagande skulle innebära. Ett etiskt dilemma var att vi inte alltid gick in och löste konflikter 

när de uppenbarades, vi ville observera och se om eleverna kunde lösa det på egen hand. 

Under konflikterna var det ibland svårt att låta bli och i de lägen där vi kände att eleverna inte 

skulle lösa konflikterna på egen hand fick vi gå in och hjälpa till, men en av poängerna med 

aktionsforskningen var att se hur eleverna kunde hantera och lösa konflikter som uppstod.  

Resultat 

Genom analysen av materialet från samtliga rastaktiviteter samt diskussion och reflektion med 

rastvärdar och elever framkom det att kommunikationen var en grundsten för hur samarbetet 

mellan eleverna gick till under rastaktiviteterna. Studien visade även att två viktiga delar 

påverkade hur kommunikationen gick till mellan eleverna, dessa delar var ledare och 

kamratrelationer. Genom att det fanns ledare som framkom när det uppstod problem kunde 

eleverna genom dessa ledare samarbeta och tillsammans komma på en lösning genom att 

ledaren vägledde hur de kunde göra genom att kommunicera med de andra eleverna i 

gruppen. Vi kunde även se att samarbetet mellan eleverna förstärktes genom att de bildade 

kamratrelationer med varandra. På grund av att vi skapade nya grupper inom klassen kunde 

nya kamratrelationer bildas och en större förståelse för allas olikheter och förmågor kunde 

accepteras och förstås på en högre nivå. I och med detta ville vi belysa vikten av hur 
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kamratrelationer och ledare påverkar hur kommunikationen eleverna emellan ser ut. Av detta 

skäl kom vi fram till kategorierna kommunikation, ledare och kamratrelationer. 

Kommunikation 

Under samtliga rastaktiviteter förekom det en stor del kommunikation i både verbal och icke 

verbal form. Under första rastaktiviteten som var armkroksfotboll krävdes ett stort samarbete 

mellan eleverna som spelade i par. Dels behövde eleverna prata tillsammans i paren för att 

inte släppa taget om varandra och dels behövdes en ständig kommunikation med laget för att 

passa bollen mellan varandra och förhoppningsvis göra mål. Vad vi kunde se och höra 

fungerade kommunikationen i de båda lagen på ett fungerande sätt genom att eleverna pratade 

med varandra och gjorde sig sedda för att kunna passa bollen mellan varandra. Analysen 

visade att det oftast var en i paren som agerade ledare och ledde sin partner genom att styra 

och dra samt prata högt för att göra sig förstådd. Paren diskuterade sig ofta fram till hur de 

skulle göra även fast det var en elev som agerade ledare. Mot slutet blev samarbetet mellan 

eleverna svårare då eleverna började bli trötta och gnälla över att vissa i laget inte passade 

bollen vilket skapade en negativ stämning och samarbetet mellan eleverna hämmades genom 

att de inte lyssnade på varann lika bra längre. 

Under rastaktivitet tre hade vi tillsammans med eleverna kommit fram till att ha vinkgömme.  

Eftersom vi ville underlätta samarbetet tog vi med eleverna till ett område där de kunde 

gömma sig på ett enkelt sätt. Den här övningen skiljde sig mot tidigare samarbetsövningar och 

krävde en icke verbal kommunikation mellan elever eftersom de som inte blivit tagna kunde 

frigöra de andra eleverna genom vinkningar. 

 Kalle ligger gömd bakom ett träd, han vinkar med händerna till Emelie som springer 

 iväg från den tagna gruppen (Observationsschema). 

Samarbetet gick till på så sätt att eleverna skapade mindre grupper där man tillsammans höll 

utkik och informerade varandra genom viskningar och handrörelser som ”Kom hit”, ”spring” 

eller ”Där är han”. 

Efteråt fick eleverna som vanligt svara på de två frågorna i loggböckerna, den första frågan 

var: Hur samarbetade du med de andra i klassen? 

Det framkom tydligt i elevernas svar att de inte trodde att det gick att samarbeta i vinkgömme 

då man inte på ett verbalt sätt kunde uttrycka sig eller göra sig hörd även fast de egentligen 

samarbetade genom främst kroppspråk. Exempel på svar från eleverna: ”Jag samarbetade inte, 

det går inte i vinkgömme” (Lina) ”Jag tror inte att jag samarbetade med någon jag låg mest och gömde 

mig och vinkade på de som blivit tagna” (Emil) 

Rastaktivitet fem var en ren samarbetsövningar vid namn ”Trassel” som vi själva tagit fram 

som ett exempel på en samarbetsövning. Den gick ut på att alla eleverna samlades i en stor 

ring, därefter fick de blunda och gå framåt tills de fick fatt på en klasskamrats hand. När alla 

elever kopplat sina händer med de andra eleverna fick de öppna ögonen. Därefter gällde det 

för eleverna att tillsammans ta sig ur trasslet utan att släppa händerna. Eleverna löste 

uppgiften genom att diskutera och argumentera för vad de ansåg var korrekt sätt att komma 
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loss. Eleverna visade tålamod och lyssnade på varandra, några av eleverna pratade mer än 

andra och förklarade hur de skulle göra för att komma loss, de andra accepterade det och 

följde de instruktionerna som gavs. 

Ledare 

Något som vi uppmärksammat under rastaktiviteterna var att det oftast i varje övning förekom 

en eller flera ledare i gruppen som såg till att samarbetet fungerade. Vi märkte även att en 

alltför stor dominans från ledaren kunde leda till en envägskommunikation som kunde 

resultera i ett sämre samarbete. Som vi nämnde i första rastaktiviteten så förekom det att en av 

eleverna i armkroksfotboll agerade som ledare för sin kamrat genom att ta befäl och visa 

vägen genom att prata högt och visa rörelser med hela kroppen för att förtydliga vad han/hon 

ville. 

 Johan säger till Emma att följa efter honom och visar med armarna åt vilket håll 

 (Observationsschema). 

Vi noterade att de personerna som oftast var framåt och tog initiativ även var elever som 

utanför rastaktiviteterna var drivande personer som tog för sig mer än vad vissa av de övriga 

eleverna gjorde. Observationerna visade att de här barnen hade en tendens till att vara 

auktoritära och ville få sin vilja igenom, dock förekom detta i liten skala och vi uppfattade 

inte att det påverkade samarbetet i det stora hela eftersom de hittade olika lösningar tillslut. 

Efter rastaktiviteten då eleverna fick svara på hur de samarbetat med de andra i klassen 

svarade en av de mest ledande eleverna följande; 

 Jag tyckte samarbetet gick bra, vi kanske kan prata mer till nästa gång (Anders). 

I det här fallet kan vi se att Anders till viss del insåg att han behövde mer diskussion med sin 

medspelare för att det skulle bli ett samarbete där båda (eller fler) eleverna får bidra och 

hjälpas åt, men samtidigt kan det per automatik bli så att elever som är framåt eller 

tävlingsinriktade har en så stark vilja att de på sätt och vis glömmer bort sina medspelare, 

detta var något vi noterade i några av aktiviteterna som vi genomförde.  

Vi fick intrycket att speciellt ”ledarna” fokuserade mer på att lyckas med uppgiften framför att 

samarbeta med sina medspelare, men samtidigt delade de med sig av sina kunskaper i form av 

att visa hur lagkamraterna skulle göra för att klara av uppgiften på bästa sätt. Ett exempel på 

detta är från rastaktivitet fyra där vi hade ”mattstafett” där eleverna var i två lag och gick ut på 

att stå på en matta och lyfta den över sina lagkamrater så att de sedan kunde hoppa fram till 

den och komma lite längre framåt. Eleverna fick inte röra golvet så kommunikationen var en 

given faktor för att samarbetet skulle fungera. I ett av lagen var det en av eleverna som 

agerade som en ledare som samlade de andra eleverna och förklarade en taktik som denna 

hade. Övningen gick ut på att ta mattan vid sidan av alla eleverna istället för över huvudet och 

på så sätt spara tid och eventuella skador. Taktiken resulterade i att det laget kom snabbast 

över till andra sidan genom ett fungerande samarbete. 
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Kamratrelationer 

Eleverna var under början av rastaktiviteterna sammanlänkade i mindre kamratgrupper där de 

varit sedan tidigare och var vana vid. Klassen var därför relativt splittrad i olika grupper när vi 

startade med rastaktiviteterna och ville inte gärna brytas ifrån formationerna som det verkade 

utifrån våra observationer. 

Vi började redan från fösta rastaktiviteten att sätta samman nya oberoende grupper där elever 

som inte brukade umgås fick samarbeta tillsammans under olika aktiviteter. Oavsett hur 

relationen mellan barnen såg ut sedan tidigare fick eleverna genom den första övningen 

samarbeta med alla klasskamraterna för att bilda en rad där längsta personen var till höger och 

kortaste till vänster, därefter delades eleverna in i par så att längst var med kortast och så 

vidare. Vi fortsatte att dela in grupperna på detta sätt genom alla aktiviteterna med mindre 

ändringar (ålder, längd, hårfärg). I början ledde detta till en del klagomål men vi berättade för 

eleverna varför vi gjorde på det sättet för att skapa en förståelse för vikten av gruppdynamik 

och samarbetet. Under första rastaktiviteten ”Armkroksfotboll” fick eleverna ställa upp sig på 

ett led i längdordning, därefter delades eleverna in par/grupper där den längsta eleven fick 

vara med den kortaste och så vidare. Genom den här indelningen fick vi se många nya 

spännande gruppkonstellationer där eleverna fick testa på att samarbeta på olika sätt med sina 

nya partners. Vi observerade att alla eleverna bidrog med olika kunskaper och erfarenheter 

vilket även de olika eleverna verkade uppskatta. Ett exempel på hur eleverna på olika sätt 

kunde bidra var när den längsta eleven (Sofia) var med den minsta (Kalle) och de 

uppmärksammade ganska snabbt att Sofia kunde hoppa och nå bollarna bättre medan Kalle 

enklare kunde dribbla och finta med bollen. 

 Sofia hoppar upp och tar ner bollen till Kalle som dribblar förbi nästa motståndare och 

 skjuter i stolpen (Observationsschema). 

Vi uppfattade att eleverna drog nytta av varandras olikheter och förmågor, det verkade som att 

de själva var överraskade över hur bra de kompletterade varandra. Samarbetet fungerade på 

olika sätt mellan eleverna beroende av vad det var för aktivitet de skulle genomföra samt vilka 

elever som skulle samarbeta, allt beror på aktiviteten utformning. I till exempel 

”armkroksfotboll” kompletterade Sofia och Kalle varandra bra i och med Sofias längd och 

Kalles teknik. Hade det varit en annan aktivitet är det inget som säger att samarbetet hade 

fungerat eller sett ut på samma sätt. 

Ett annat exempel är ifrån rastaktivitet ”Trassel” Där klassen skulle ställa sig i en ring och 

blunda, därefter gå framåt tills att alla elever fick fatt i varsin hand. Trassel var en övning där 

det förekom många nya grupper där det krävdes ett stort samarbete för att komma loss. Två av 

eleverna som var ledare över de andra var (David) och (Elias) som inte var vana vid att umgås 

tillsammans, men hjälpte de övriga i gruppen att ta sig loss och säga vad de skulle göra. David 

stod i vänstra sidan av klungan och Elias lite mer till höger, de pratade både med varandra och 

resten av gruppen för att hitta lösningar. Slutligen löste de trasslet och blev mycket nöjda med 

resultatet vilket resulterade i att David sa följande till Elias; 

  Fasen va bra vi är! (David – Precis kommit loss) Elias svarar; Haha ja vi är 

 grymma (Elias) 
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Till nästa rastaktivitet (mattstafett) fungerade deras samarbete ännu bättre än i trassel eftersom 

de uppfattat och lärt sig av varandras förmågor samtidigt som de fått en bättre relation då 

övningen inbjudit till kommunikation i ett avslappnat och roligt sammanhang. Genom att 

skapa nya gruppkonstellationer observerade vi att det förekom fler tillfällen till samspel 

mellan många olika individer i klassen. 

Slutsatser 

Studiens centrala slutsats är att den verbala kommunikationen är den viktigaste delen i ett väl 

fungerande samarbete eleverna emellan. Den verbala kommunikationen stärker relationerna 

mellan eleverna, vägleder och främjar samspelet. 

Diskussion 

Under samtliga rastaktiviteter har vi haft ett högt deltagande med litet bortfall av elever som 

inte varit med, på så sätt skapas förutsättningar till gemenskap mellan eleverna och även den 

kommunikation och det samspel som följer med det (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). Å 

ena sidan kan det vara så att vi påverkat eleverna så att de kände att de var med bara för vi var 

där, å andra sidan kan vi ha påverkar eleverna till att själva vilja vara med och skapa relationer 

och samarbeta med alla i klassen oavsett tidigare erfarenheter.  

Ridgers, Saint-Mauric, Welk, Siapuch och Huberty (2011) tar upp i sin studie att det under 

rasterna kan vara viktigt för eleverna att ha med rastvärdar som kan övervaka och skapa 

förutsättningar för lek och rörelse. Rastvärdarna kan även komma med förslag på 

rastaktiviteter som inbjuder till mycket rörelse. Vi upplevde under aktiviteterna att eleverna på 

grund av de riktlinjerna vi satt upp kunde fokusera på det som skulle göras, det vill säga att 

utföra aktiviteten med sina klasskamrater och på så sätt fick vi en stor andel fysisk aktivitet. 

Hade vi som aktionsforskare inte varit tydliga med hur aktiviteterna skulle utföras samt om vi 

inte varit där överhuvudtaget hade risken funnits att mindre tid hade gått åt till fysisk aktivitet 

och mer till att komma fram till hur aktiviteten skall utföras samt lösa konflikter. Även 

läroplanen påpekar lekens betydelse för elevernas fysiska aktivitet. Det är vår uppgift som 

lärare att ge barnen rastvärdar som är med och skapar förutsättningar för lek och lärande 

under rasterna i form av rastaktiviteter (lgr11, skolverket 2011, s.9).  

Utöver de fysiska fördelarna utgör rasten även en miljö som inspirerar till samspel och 

kommunikation och kan resultera i förbättrade relationer och social förmåga (Ridgers, Carter, 

Stratton & McKenzie, 2011). Detta kan vi relatera till då vi under aktionerna kunde urskilja att 

rastaktiviteterna inte bara gav eleverna fysisk aktivitet utan även en lärandemiljö där ett 

samarbete mellan eleverna kunde ske i en inbjudande miljö. Vi uppfattade det som att 

eleverna verkligen ville röra på sig så mycket som möjligt och slutföra aktiviteterna som var 

tänkt, på så sätt uppskattade de vår närvaro som rastvärdar.  

En annan iakttagelse som vi gjorde var att eleverna grupperade sig i mindre grupper under 

rasterna då det inte var något som förde dem samman. Med detta i åtanke så känner vi att det 

är av stor vikt att eleverna har lärare som är insatta och vill sätta sig in i elevernas situation. 

Genom att vi lärare anstränger oss och skapar en förståelse för ur eleverna tänker kan 



13 
 

elevernas och pedagogernas intressen mötas. Genom det här samarbetet kan det skapas en 

lärande situation som bygger på gemensam grund där lärare och elever interagerar och tar 

beslut tillsammans. Vi vill betona vikten av att eleverna får kompetenta lärare som förstår 

elevernas behov och utifrån detta kan finna metoder och aktiviteter som kan föra eleverna 

samman och stärka sammanhållningen i gruppen. Ett exempel på detta kan vara just genom 

kompetenta rastvärdar som genomför välplanerade rastaktiviteter med tydliga mål och 

riktlinjer för elevernas bästa. Detta kan med fördel göras utifrån det relationella perspektivet 

där pedagogen skapar en förståelse för elevens situation, adderar det till sin egen syn för att 

skapa en anpassad undervisning till de behov som finns (Von Wright, 2002).  

Genom att lärare är förstående och accepterar elevers olikheter så kan detta ses som en 

tillgång som kan bidra till mångfald och delaktighet i skolan (Assarson, 2007). Vi ser det som 

att en större acceptans för olikheter gör att fler elever kan vara sig själva utan att behöva 

anpassa sig efter skolans ramar, detta skapar en större delaktighet där elever oavsett bakgrund 

och personlighet tillåts interagera med de andra klasskamraterna. Vi tror att detta leder till att 

eleverna får en större förståelse och acceptans för olikheter. 

Under rastaktiviteterna uppfattade vi det som att interaktionen mellan eleverna kunde ske på 

ett mer frispråkigt sätt än i klassrumet. Eleverna såg det som en fri arena där de kunde prata 

och kommunicera öppet både inom och utanför aktiviteterna, detta utan att behöva känna sig 

utstuderade och bedömda av lärare. När elever får ta ansvar på det här sättet diskussioner och 

argumentationer uppstå med jämnare mellanrum, något vi även kunde se i våra observationer. 

Hade samtalen å andra sidan varit avlyssnade eller mer studerade (som i tex klassrummet) 

kanske inte eleverna vågat testa och utmana sina gränser inom det sociala samspelet. Om 

skolan valt att ha klassrummets ramar fullt ut på rasten hade samarbetet eleverna emellan 

möjligtvis minskat, detta eftersom de inte vid en sådan lösning får möjligheten att ta ett lika 

stort ansvar på egen hand och med sina kamrater. Även Ridgers, Carter, Stratton och 

McKenzie (2011) påpekar i sin forskningsstudie att rastaktiviteter medför en plats där en ökad 

kommunikation sker mellan eleverna. Rasten är en viktig del för att bygga upp elevernas 

sociala kunskaper genom att de i den miljön får möjlighet att kommunicera på ett mer öppet 

sätt med sina kamrater.  

Genom diskussioner kan eleverna delge varandra och införskaffa sig nya kunskaper och 

förmågor så som rättvisa, rolltagande samt en förbättrad kommunikation och samarbete med 

sina medmänniskor (Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams, 2000). 

Vad vi kunde se under observationerna resulterade argumentationerna och diskussionerna 

oftast i ett bättre samarbete efteråt under rastaktiviteterna då eleverna genom diskussionerna 

hittade vägar eller lösningar som de båda parterna var överens om. Banden mellan eleverna 

upplevde vi blev starkare och eleverna vågade diskutera på en djupare nivå med varandra 

eftersom att förståelsen (ex egenskaper, ståndpunkt) för den andra individen blivit större. 

Hade vi inte lämnat över ansvaret till eleverna under diskussionerna finns risken att 

konflikterna inte lösts och att det skulle återkomma i ett senare skede där upprepade negativa 

möten och försämrad kommunikation med en medmänniska som i sin tur kan leda till 

nedbrytning och en negativ atmosfär i kontakten med den andra personen (Danielsson & 

Liljeroth, 1996). Den här negativa kommunikationen kan i sin tur leda till att personerna 
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tvekar till att socialisera med varandra och i vårt fall kan det förvärra samarbetet mellan 

personerna men även gruppen i helhet eftersom samarbetet måste fungera mellan alla 

aktörerna under rastaktiviteterna. Det kan även bli en negativ stämning i gruppen som gör att 

fokus hamnar på det och inte själva samarbetet och aktiviteten. Å ena sidan om vi ser det att 

på ett individperspektiv skall alla elever själv få välja vilka de skall umgås med, ingen skall 

tvingas att umgås med någon de inte vill. Vi människor är olika individer och ibland går vi 

inte ihop med vissa sorters människor som inte delar våra åsikter eller tankar. På en 

samhällsnivå ser vi det däremot som viktigt att alla individer i dagens samhälle lär sig att 

respektera varandras olikheter och skilda uppfattningar. Det är en grundförutsättning för att 

klara sig och passa in i dagen samhälle där vi dagligen interagerar med människor som har 

olika personligheter eller en helt annan bakgrund än vi själva, att kompromissa och respektera 

varandra ser vi som ett måste i vardagen. 

Under aktiviteterna kunde vi se att eleverna samarbetade tillsammans men i vissa fall fanns 

det elever som tog på sig en ledarroll och försökte leda sina klasskamrater i den riktning som 

han/hon trodde var rätt. Vi kunde se att eleverna som tog ledarrollen oftast hade starka viljor 

och hade svårare att diskutera sig fram till lösningar och det kan göra att de övriga eleverna 

blir irriterade och ställer sig emot ledaren. Detta kan även bidra till en försämrad atmosfär i 

gruppen och om den här individen bara accepterar envägskommunikation (han/hon → resten 

av gruppen) så blir det inte det givande och tagande en diskussion bör innehålla (Möller & 

Nyman, 2003). Ser man det ifrån ett individperspektiv kan ledarrollen i gruppen leda till att en 

elev leder de andra eleverna och inte låter de andra komma till tals och i det här fallet påverka 

exempelvis taktik och utförande. Men å andra sidan om vi ser till ett samhällsperspektiv så är 

vardagen fylld med olika ledare som chefer, lagkaptener och rektorer för skolan. Dessa 

personer behövs för att driva verksamheten framåt och skall vägleda sina medarbetare framåt. 

Under samtliga aktiviteter där det förekom ledare av något slag övervakade vi så att denna 

eller dessa inte missbrukade sin ”makt” till att styra och ställa utan ledde sina kamrater genom 

ett demokratiskt förhållningssätt. 

Det viktigaste för pedagoger och rastvärdar är att de måste planera i förtid och vara 

organiserade samt tydliga mot alla elever, men främst mot elever i behov av stöd. Dessa 

elever kan behöva lite extra hjälp på vägen där vi som pedagoger har uppdraget att anpassa 

aktiviteterna efter de individuella behov som finns (Persson, 2008). Man måste även vara 

flexibel och kunna ändra saker som regler och upplägg under tidens gång och inte vara för 

fast i sin planering för att kunna uppnå denna anpassning till olikheter. 
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Didaktiska implikationer 

Rastaktiviteter skapar möjligheter för elever som kanske inte befinner sig i grupper att vara 

delaktiga och en del av gemenskapen. Av detta själ ser vi det som viktigt för skolans personal 

att ta till vara på de olika tillfällen som ges för att hålla i rastaktiviteter. Ahlberg (2001) menar 

att lärare måste bemöta eleverna i behov av särskilt stöd och främja delaktighet och samspel. 

Genom rastaktivitet ges eleverna en chans till att få samspela med andra och få vara delaktig. 

Ahlberg (2001) tar även upp vikten av kompetenta lärare som skapar lärotillfällen för socialt 

samspel, med andra ord är det upp till pedagogerna ute i verksamheten att skapa dessa 

förutsättningar som skall gynna alla barnens deltagande och möjlighet till att lyckas.  

Studien kan överföras och iscensättas ute i verksamheten på skolorna genom att den kan 

inspirera pedagogerna på skolan till att ta tag i rastaktiviteterna eftersom att studien visade att 

organiserade rastaktiviteter har positiv inverkan på samarbetet mellan eleverna.  

Något vi tänkte på var att skapa förutsättningar till samarbete genom att välja rastaktiviteter 

som till stor del bygger på samspel och delaktighet mellan alla eleverna. För att detta ska 

kunna bli verklighet är det viktigt att pedagogerna med omsorg väljer aktiviteter som 

innehåller dessa delar. Det är även viktigt att eleverna till viss del får vara med och bestämma 

aktiviteter och regler för att eleverna ska känna sig delaktiga och ansvarstagande, om eleverna 

får vara med och bestämma är sannolikheten högre att eleverna vill delta i aktiviteterna. 

Därför kan det vara bra att pedagogerna exempelvis diskuterar med eleverna vad samarbete är  

och vilka potentiella aktiviteter som kan kopplas till det, tillsammans kan man komma 

överens om passande aktiviteter som kan skapa samspel, kamratrelationer och samarbete 

mellan ALLA eleverna. Något vi märkte var att många elever hade svårt att sätta ord på vilka 

komponenter som präglar ett bra samarbete, genom att ta upp och reflektera med eleverna om 

ord som: hjälpa varandra, rättvisa, kommunikation, värdegrund så kan pedagogerna ute i 

skolan synliggöra vad samarbete innebär och skapa en större förståelse som kan leda till ett 

bättre samarbete i det långa loppet. 

Egna lärdomar 

Genom att bedriva aktionsforskning på den aktuella skolan har vi fått involvera och ta del av 

tankar och kunskaper hos många olika aktörer såsom elever, rektor och pedagoger. Just att få 

gå in i en verksamhet och påverka något, både teoretiskt genom möten/lektioner men även att 

praktiskt i samarbete med skolan genomföra aktiviteter har gett oss ytterligare kunskap om 

hur samarbetet mellan olika aktörer i skolan fungerar samt hur en aktionsforskning går till. 

Vi har fått en medvetenhet för hur förändringar i skolan kan leda till utveckling och lärande 

bland elever. Med detta i bakhuvudet kommer vi inte som lärare ute i verksamheten vara 

rädda att förändra vårt pedagogiska upplägg om det kan skapa ett bättre lärande hos eleverna. 

I vissa delar av aktionsforskningsstudien har det varit svårt att vara objektiv. Vi har upplevt 

vissa svårigheter med att  vara helt objektiva eftersom vi båda redan innan hade vissa 

uppfattningar om de positiva effekter som rastaktiviteter har på eleverna, men vi anser att vi 

lyckades bortse så gott som de gick från dessa tankar och lyckades utföra vår aktionsforskning 
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så som vi tänkt genom att analysera det vi ser utan att påverkas av våra egna tankar i en alltför 

stor utsträckning. 

Under aktionsforskningen känner vi båda att vi har haft relativt lika syn under aktionerna och 

det var sällan vi hade olika synpunkter, men några skillnader har vi kunnat urskilja. Under en 

av de konflikter som uppkom mellan eleverna tyckte vi lite olika om när vi skulle gå in och 

bryta, därav fick vi diskutera oss fram för vad vi ansåg var rätt och kom i det läget fram till att 

det var rätt att gå emellan och lösa konflikten. Precis som eleverna så ansåg vi båda att 

kommunikationen under aktiviteterna var en nyckel för att få samarbetet att fungera. Dock 

under leken vinkgömme hade eleverna svårt att sätta ord på hur de kommunicerade eftersom 

att de inte fick prata, här fick vi efter aktiviteten tydliggöra att man kan kommunicera med 

hjälp av kroppsspråk och eleverna fick då en aha-känsla och förstod.  

När vi diskuterade relationerna mellan eleverna under rastaktiviteterna kom vi fram till att vi 

såg olika på hur kamratrelationer påverkade samarbetet. Andreas ansåg att uppbyggandet av 

kamratrelationer var viktigt för samarbetet eftersom han påpekade att det fanns en klar 

förbättring i samarbetet mellan eleverna då de fått tid att skapa relationer till varandra. Simon 

menade att ett samarbete mellan eleverna kunde ske utan att det fanns kamratrelationer 

eftersom att han ansåg att det viktigaste var att kommunikationen i varje enskild aktivitet var 

tydlig och innefattade alla eleverna i gruppen. Vi kom till slut fram till att eleverna gynnades 

av att bilda kamratrelationer till varandra, då detta underlättade både kommunikationen och 

samarbetet dem emellan i det långa loppet trots att samarbetet kunde fungera bra enstaka 

gånger trots inte allt för starka relationer.  

På ett sätt känner vi att det hade varit gynnsamt för analysen om vi under aktiviteterna helt 

låtit bli att gripa in och påverka under aktiviteternas gång, detta eftersom vi då helt hade 

kunnat fokusera på att observera och inte behöva tänka på att styra upp och lösa konflikter. 

Förhoppningen va dock att stärka sammanhållningen i gruppen, därav behövde vi lösa vissa 

konflikter för att aktionerna inte skulle ha någon negativ påverkar på eleverna och relationen 

dem emellan. Hade vi ingripit för mycket hade det inte varit elevernas samarbete, utan varit 

mer påverkat av oss som aktionsforskare vilket vi ville undvika. 

För att skapa gemenskap, stärka kamratrelationer och öka samarbetet mellan eleverna är det 

viktigt att all personal på skolan är delaktiga och hjälper till. Rastaktiviteter kan vara ett sätt 

att bidra till dessa delar och kan stärka sammanhållningen samt förståelsen av alla elevers 

olikheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Rastaktiviteter 

 

Vad innebär samarbete för dig? 

 

Nämn 3 rastaktiviteter som du skulle vilja göra 

1. 

2. 

3. 

 

Bilaga 2: 

Rastaktiviteter majoritet 

1. Armkroksfotboll 

2. Mattstaffett 

3. Tunnelstafett – Syftet är samarbete – Dela till 2 grupper och observera var grupp 

för  sig. 

4. Mattstafett 

5. Trassel 

6.  Armleken 

7.  Livvaktsbrännboll 

8. (Sortera er efter längd utan att prata, sortera efter ålder, sortera efter hårfärg) 

 Innan varje rastaktivitet 

Övrigt: 

Plocka fram, hjälps åt för att komma fram till det,(involvera eleverna) Vilka regler brukar ni 

ha? Skapa tillfälle för aktiviteten runt aktiviteten. På vilket sätt sker samarbetet här? Ledare? 
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