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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att undersöka om vi med hjälp av lekar kunde stärka gruppkänslan i en 
förskoleklass. Vi utförde undersökningen under sju veckor. Sammanlagt deltog 45 barn från 
tre olika skolor. För att utföra undersökningen använde vi oss av intervjuer med färdiga 
svarsalternativ. Vi intervjuade barnen vid två tillfällen. Första gången innan vi började med 
lekarna och den andra gången i slutet av praktikperioden. Observationer användes som 
komplement till intervjuerna. Resultatet visar att vi kan se en förbättring, det går att stärka 
gruppkänslan i en förskoleklass med hjälp av lekar. 



 

Förord 
 
Vi vill tacka alla berörda elever och personal på våra praktikplatser som har ställt upp under 
vårt examensarbete. Ett speciellt tack till våra handledare som ställde upp på ett engagerande 
och beundransvärt sätt. Vi vill vidare tacka våran vetenskapliga handledare Kerstin Lindmark 
som har ställt upp för oss och kommit med goda råd. Tack alla våra nära och kära för att ni 
har stöttat och ställt upp för oss. Till sist vill vi tacka varandra för många roliga stunder och 
ett gott samarbete. 
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Bakgrund 
 
Vi är tre studerande som läser barn och ungdomspedagogisk utbildning med inriktning mot 
förskollärare vid Luleå Tekniska Universitet. Vi har valt att arbeta med gruppstärkande lekar 
för barn i förskoleklass, för att stärka gruppkänslan. Med gruppkänsla menar vi känslan av 
samhörighet som finns i gruppen. Med samhörighet menar vi när de andra barnen söker 
kontakt med det enskilda barnet och när det enskilda barnet söker kontakt med de andra 
barnen i gruppen. Begreppet lek kommer i detta arbete innebära styrd lek, även begreppet fri 
lek kommer att nämnas eftersom vi har valt att observera denna. Vi utgår från att barnen 
redan känner en viss samhörighet innan vi börjar med lekarna eftersom de varit i samma 
grupp sen skolstarten, vilket innebär sju månader i samma grupp. Det är den samhörigheten 
som ska utvecklas och stärkas under arbetets gång. Barn som går i förskoleklass är sex år. 
Förskoleklass är tänkt som en övergång mellan förskola och skola. Det pågår en 
utvecklingsprocess både i förskolan och skolan, där man i allt större utsträckning har börjat 
fokusera sig på den enskilde individen. Detta innebär att det kan vara lätt hänt att man 
prioriterar individualism, och därmed får gruppen komma i andra hand. Vi tycker det är 
viktigt att belysa detta område eftersom barnet måste känna sig trygg i gruppen för att få en 
positiv personlighetstutveckling. Detta får vi stöd av Guvå (1985) där hon skriver, för att 
kunna arbeta mot individen så förutsätter det en välfungerande grupp. Vi går in djupare på 
detta längre fram i arbetet. Alla människor kommer att placeras eller ingå i grupper redan vid 
en mycket låg ålder. Därför är det viktigt att energin går åt till att få utveckla sig själv, och 
inte till att hävda sig i gruppen.  Vi vill med vårt arbete försöka uppnå en trygghet i gruppen, 
så att individens utveckling inte hämmas. En annan viktig del av att ha en välfungerande och 
trygg grupp, är att man förebygger mobbning, men detta ämne har vi valt att inte gå in på för 
att kunna hålla oss till vårt syfte. 
 
Förankring i styrdokument  
 
I läroplanen, Utbildningsdepartementet (1998), för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen, fritidshemmet (Lpo 94) kan man läsa om hur viktigt det är med gemenskap 
för sin egen utveckling. 
 

Skolan skall sträva efter att vara en levande socialgemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära. (sid 9) 

 
I Lpo 94 finns det även mål och riktlinjer. Där står det att: 
Alla som arbetar i skolan skall: 

 
Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 
också utanför den närmaste gruppen. (sid 10) 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 
 

Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. (sid 11) 
 
Läroplanen är förhållandevis tydlig över hur eleverna ska ha det i skolan. En viktig del är att 
eleverna känner trygghet i gruppen. Men det räcker inte bara med att eleverna känner 
trygghet. De måste lära sig att själva bidra till att det blir en samhörighet i gruppen. Samtidigt 
ska de vara en del av hela skolan. Vi ska försöka att bygga vidare på denna viktiga del i 
examensarbetet och försöka lyfta fram för eleverna att de själva är en viktig del i processen att 
skapa en samhörighet. 
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Gruppen 
 
Definitioner av grupp 
Enligt Svedberg (1997) definieras en grupp på följande sätt: 

 
Individer som står i växelspel med varandra utgör en grupp. (sid 16) 
  
En grupp är två eller flera ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett socialt samspel. 
(sid.16) 

 
Enligt Nilsson (1993) finns det många definitioner av vad en liten grupp är. Därför kan det 
vara svårt att komma med en enhetlig beskrivning som alla kan vara överens om. Dessutom 
kan grupper fungera på olika sätt att det kanske inte ens är önskvärt att utveckla en definition 
som stämmer för dem alla. Vidare skriver Nilsson att grupper inte är statiska, utan de är 
snarare en process än en produkt. Olika definitioner kan vara giltiga för samma grupp men vid 
olika tidpunkter. 
 
I nationalencyklopedin (1992) beskriver man i åttonde bandet ordet grupp på följande sätt: 
”Individer som har någonting gemensamt, som samverkar och har bestämda relationer 
tillsammans. Individerna utgör också en grupp på grund av gemensamma målsättningar och 
normer.” 
 
Gruppens betydelse  
Guvå (1985) vidhåller vikten av att ha en grupp där alla känner sig delaktiga och accepterade. 
Detta bidrar till att varje barn utvecklas individuellt i en positiv riktning. 
 

Ett gruppinriktat arbetssätt behöver inte stå i motsättning till ett individuellt förhållningssätt. Tvärtom 
förutsätter arbetet med varje barn ett gruppinriktat arbete.  Det är först när individen känner sig trygg 
i en bra och positiv grupp som det finns möjlighet att visa och utveckla sig själv och tid för 
personalen att ägna sig åt varje barn mer individuellt.(sid, 18) 

 
I en bok av Guvå och Sonde (1994) tar hon upp att en viktig yttre förutsättning för att barn 
ska kunna utveckla sina inre resurser är att det finns en bra och välfungerande grupp. I en 
sådan här så kallad god grupp blir resultatet inte bara att man mår bra utan även att man 
presterar bättre och man blir mer kreativ, begåvad och trevlig. Guvå och Sonde menar vidare 
att kunna arbeta gruppinriktat så förutsätts ett individ inriktad arbetsätt. Men för att kunna 
arbeta mot individen så förutsätter det en välfungerande grupp. Slutsatsen av detta blir att man 
måste kunna förena ett grupp och individperspektiv. 
 
Guvå (1985) skriver vidare om barnstugeutredningen (1968), där betonades en mer 
individinriktad arbetsmodell utifrån Piagets och Eriksons utvecklingsteorier. Istället för att 
utgå ifrån gruppen skulle personalen utgå från varje barns speciella behov och förutsättningar. 
Samspelet mellan den vuxne och det enskilda barnet blev grunden för utveckling och gruppen 
glömdes bort. Guvå motsäger sig det här synsättet, och därför har gruppen lyfts fram som en 
viktig förutsättning för den enskilde individens personlighetsutveckling. 
 
Guvå betonar att en väl fungerande grupp främjar personlighetsutvecklingen, medan en dåligt 
fungerande grupp istället kan få motverkande effekter. En väl fungerande grupp är därför en 
förutsättning inte bara för barns sociala utveckling utan för hela personlighetsuppfattningen. 
Det enskilde barnets sätt att fungera i en relation till vuxna och andra barn ger underlag för en 
bedömning av gruppens struktur. Vidare skriver författaren i sin bok att man som pedagog 
måste fylla "skålen" med ett innehåll som gör att det känns meningsfullt att samlas och som 
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ger en ”vikänsla”. Det är när gruppen gör något tillsammans som det uppstår en samhörighet 
och gemenskap. Detta innehåll måste i början vara något som barnen tycker är roligt.  
 
Genom gemensamma aktiviteter svetsas gruppen ihop, men för att detta ska fungera måste 
den vuxne ta ledningen i aktiviteten, vara den som håller i trådarna. För att minska antalet 
barn som trillar utanför och inte vill vara med är det viktigt att välja rätt aktivitet, det bör 
oftast vara en typ av allaktivitet enligt Guvå. I en sådan aktivitet skall alla barn kunna vara 
med. Ingen skall behöva vänta och ingen skall känna sig rädd. De skall också kunna droppa in 
och ur aktiviteten utan att den störs.  
 
Mathiasson (1994) beskriver med detta citat hur viktigt det är med grupper:  
 

Att leva i grupp är livsviktigt för alla människor. Det är i gruppen som vi får bekräftelse, det är 
tillsammans med andra vi utvecklas och växer. Utan grupp att spegla sig, har den egna identiteten 
ingen att utvecklas med och emot. (sid. 9)  

 
Åberg (1995) skriver att i gruppen så tränas den sociala identiteten, där man är någon på både 
gott och ont. I gruppen tränas samarbete, man kan uppleva vänskap, solidaritet och 
gemenskap. Åberg skriver vidare att samtidigt som gruppen är viktig för individen, så är 
individen också viktig för gruppen. Hon menar också på att om man arbetar med att stärka 
gruppen innebär det också att man stärker de enskilda individerna. Ju mer gruppen utvecklas 
desto mer utvecklas ju också individen. Ett av våra främsta grundläggande behov är att bli 
accepterad av de människor vi har omkring oss, gruppen. Därför är det viktigt att vi som 
pedagoger har kunskap om gruppsykologi. Detta ger oss stöd för vårt syfte. Vårt val av 
metoden lek för att stärka gruppen kan vi också finna stöd hos Åberg. Hon menar att om vi 
använder lek som metod kan man: 
 
• Göra eleverna mer samarbetsvilliga och gruppinriktade. 
• Öka lugnet och stabiliteten genom att känslor och spänningar får ett mer konstruktivt 

utlopp. 
• Öka koncentrationsförmågan. 
• Frigöra fantasin. 
• Öka förmågan till problemlösning. 
 
Godée (1981) tar upp vad som är kännetecken på en fungerande respektive icke- fungerande 
grupp. 
 
Några punkter som kännetecknar en fungerande grupp: 
• Barn och vuxna har en öm kontakt, det är en varm och tillitsfull atmosfär. 
• De vuxna är engagerade och intresserade i barnens utveckling. 
• Alla frågar efter och lyssnar på varandra, barn som vuxna. 
• Barnen accepteras som de är. 
• Man accepterar olika känsloyttringar. 
• Man känner till och tar hänsyn till varandras behov. 
• Kontinuerliga aktiviteter. 
• Kontakter med föräldrar och omgivning fungerar. 
• Barnen underordnar sig gruppen för att nå ett gemensamt mål. 
• Gruppen är öppen för att ta emot nya medlemmar. 
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Några punkter som kännetecknar en icke-fungerande grupp: 
• Spänd atmosfär. 
• Många konflikter uppstår. 
• Barnen är kritiska mot de vuxna och kräver mycket. 
• Besökande möts med aggressivitet eller nonchalans.  
• Barnen skvallrar gärna på varandra. 
• Vuxna bildar ett läger och barnet ett. 
• De vuxna förtrycker barnen och tvärtom. 
• Kommunikationen är ensidig och präglas av tillsägelser, order, förbud eller 

överbevakning. 
• Det finns många regler som inte är förankrade hos barnen. 
• Många barn är självcentrerade. 
• Svårt att få en fungerande föräldrakontakt. 
• Aktiviteter förstörs eller avbryts på grund av rutiner. 
 
Det finns många likheter mellan gruppen och individerna som ingår i denna. Båda delarna har 
en positiv effekt på varandra. Gruppen kan utveckla individen samtidigt som det krävs ett 
individinriktat arbetssätt för att utveckla gruppen, detta måste kombineras på ett givande sätt 
(Guvå 1985). Åberg (1995) menar också på samma sak, att det är en utvecklingsprocess som 
både gruppen och individen är delaktiga i. 
 
Ställning i gruppen 
 
Godée (1981), menar på att varje barn får sin egen ställning i en grupp. Denna ställning har 
med den egna dynamiken att göra. Med dynamik menas, i detta sammanhang det 
spänningsfält mellan olika tankar och känslor som finns inom varje människa. Dessa tankar 
och känslor är i ständig växelverkan med varandra, som också förmedlas och tas emot av 
andra i gruppen. I ett psykolog/pedagog -team där författaren arbetat, ställde de sig själva 
frågan vad det är som gör att ett barn får den ställning de får i en grupp. De kom fram till att 
det finns tre olika ställningar i en grupp som barn kan tillhöra. 
 
Låg ställning: 
Det finns barn som riskerar att få en låg ställning mer än andra i gruppen. Det kan vara barn 
som ser avvikande ut, eller beter sig på ett avvikande sätt. Andra barn som är i farozonen för 
att få en låg ställning är: 
• Barn med dåligt självförtroende. 
• Barn med språkproblem. 
• Barn som enbart gör negativa kontaktförsök, de knuffas och förstör för andra. 
• Hotade och rädda barn (de går oftast undan). 
• Gnälliga, osjälvständiga, pipiga och lättretade barn. 
• Blyga och tysta barn.  
 
Vad man kan göra för att åstadkomma en positiv förändring, och för att minska risken för att 
de här barnen ska hamna i en låg ställning, därför måste man få dem att känna sig omtyckta 
och behövda. Det är också viktigt att pedagogen, som uppfattas som en auktoritet, 
uppmärksammar och är angelägen om att dessa barn med låg ställning ska komma med i 
gemenskapen. Detta ger de här barnen en större möjlighet att få en högre ställning i gruppen. 
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Mellanställning: 
De barn som tillhör mellanställningen i en grupp är oftast stabila och trygga. De hänger direkt 
på idéer som kommer både från vuxna och från barn. De här barnen brukar vara först på plats 
om det är någonting på gång. Barn i denna ställning har lätt att anpassa sig till gruppen, de har 
också lätt att få kamrater. De är humoristiska, livliga, nyfikna och skapande barn. 
 
Ledarställning: 
De barn som tillhör ledarställningsgruppen har oftast en medveten (men det kan också vara en 
omedveten) vilja att leda. Viljan att leda kommer från grunden från hemmet. Det kan finnas 
flera olika ledarförmågor i samma barngrupp. Ett barn som kan verka osäker inomhus, kan 
plötsligt ta över vid utomhuslekar. Barn som vill få en ledarställning, måste mäta sin kraft i 
gruppen. Barn som har förutsättningar för att uppnå en ledarställning är: 
 
• Barn som är fysiskt starka. 
• Barn som har mycket fantasi och är kreativa. 
• Barn som blir lätt omtyckta. 
 
Några av barnen med ledarställning kan dessutom samordna olika viljor, är öppna för alla 
som vill vara med i leken och de kan organisera lekar. Dessa barn är naturligtvis en stor 
tillgång för hela gruppen. 
Det finns en grupp av barn som får en negativ ledarställning. Det kan vara barn med dåligt 
självförtroende eller psykiska problem. Ledaren hotar eller lockar till sig andra barn. För att 
stärka sin ställning gör barnet sådant som ingen annan vågar. Pedagogen måste se till att ett 
sådant här barn aldrig får övertaget.  
 
Godée (1981) anser att det finns tre olika ställningar i en grupp, låg-, mellan- och 
ledarställning. Vilken ställning man tillhör har att göra med spänningsfältet mellan olika 
tankar och känslor som finns hos varje människa. 
 
Grupptillhörighet 
 
Maltén (1992) beskriver olika slags grupper på följande sätt: 
 
Primärgrupp: 
Medlemmarna i primärgrupper är oftast känslomässigt engagerade i varandra. Man har nära 
kontakt, samvaron är informell och gruppen karaktäriseras av en stark ”vi-känsla”. Eftersom 
man litar på varandra och känner samhörighet och trygghet, är det lätt att ta efter de normer 
och beteendemönster, som övriga gruppmedlemmar uppvisar. Bra exempel på primärgrupper 
är familjen, kamratgänget och något senare i livet, i bästa fall, arbetslaget. 
 
Sekundärgrupp: 
Sekundärgruppen står i en slags mellanställning mellan primärgruppen och samhället. I 
sekundärgruppen får vi möjlighet och färdighet att vara med och påverka viktiga 
samhällsföreteelser. Bra exempel på sekundärgrupp är skolklassen, föreningar av olika slag 
och grannarna i ett bostadsområde.  
 
Medlemsgrupp: 
Alla grupper, som man på ett eller annat sätt ingår i, fungerar som medlemsgrupp. Man tillhör 
t.ex. familjen, kamratgänget och skolklassen. Men värdeanknytningen kan vara mer eller 
mindre omfattande. Man delar kanske inte på långa vägar alla de värderingar, som gruppen i 
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allmänhet står för. Barnen tillhör en familj men tar mer och mer avstånd från det föräldrarna 
representerar. 
 
Referensgrupp: 
Denna typ av grupp står individen väldigt nära ur värderingssynpunkt. Gruppens mål, normer, 
värderingar och idéer accepterar man som sina egna och de fungerar därmed som ett 
rättesnöre. Bra exempel på denna typ av referenstillhörighet är miljörörelsen och 
fredsrörelsen. 
 
Tvångsgrupp: 
Tillhör man på grund av myndighetsbeslut. Eleverna i en skolklass har placerats där efter 
bostadstillhörighet, linjeval etc. men dess medlemmar har inte kunnat påverka 
klassammansättningen. Visst kan man trots detta ha vissa gemensamma mål att arbeta för, 
men det är stor risk för t.ex. bristande sammanhållning och otrygghet, som yttrar sig i 
aggressivitet mot andra gruppmedlemmar eller konkurrens om ledarens gunst. För att en 
tvångsgrupp ska fungera väl, krävs från ledarens sida genomtänkta åtgärder för att skapa 
trygghet, samhörighet och målinriktning.  
 
Bildad grupp:  
Har formats av beslut utifrån. Bra exempel är en projektgrupp som har en tidsmässigt 
avgränsad och klart definierad uppgift. Deltagarna i den bildade gruppen har fått möjlighet att 
säga ja eller nej till gruppdeltagande. 
 
Naturliga gruppen:   
Uppstår utan styrning utifrån. Medlemmarna upplever att de har gemensamma intressen att 
bevaka i en speciell fråga. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att studien inriktar sig på arbete med förskoleklassen, som 
i första hand är en tvångsgrupp. Men förskoleklass kan även tillhöra sekundärgruppen och 
medlemsgruppen. 
 
Leken 
 
Definitioner av lek 
I nationalencyklopedin (1993) beskriver man i tolfte bandet ordet lek enligt följande: 
”Verksamhet som sker som om, låtsasverksamhet. I leken råder de inre föreställningarna över 
de yttre förutsättningarna. Leken utmärks av hängivelse, självförglömmelse och harmoni 
mellan de som leker.” 
 
Godée (1981) skriver i sin bok att det är många teoretiker som har försökt att förklara och 
definiera vad leken är. Detta verkar svårt att förklara med några få ord. Hon fortsätter vidare 
med att säga att lek aldrig uppstår av sig själv. Leken har alltid en bakgrund och ett syfte. I 
fem – sex årsåldern sker en tydlig förändring när det gäller barn och lek. Barn i denna ålder 
börjar kunna sätta sig in i andra barns fantasi. Lekarna börjar också bli mer realistiska, 
strukturerade och varar längre. För barn i fem-sexårsåldern blir det viktigare än förr att få vara 
med i olika lekar. Barnen visar ett tydligt intresse för enklare regellekar. Godée menar också 
att all lek måste få utgå från den egna viljan, annars uppfattas leken som en plikt. Lekar måste 
vara avsedda för att skapa gemenskap och inte för att sortera ut en och en. Genom leken blir 
barnen socialare, både barn och vuxna får en gemensam upplevelse. 
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Lekens betydelse 
Wahlström (1993) tar i sin bok upp om lekens betydelse för gruppen. Hon betonar att trygghet 
lättare upplevs i en liten grupp, och att man systematiskt arbetar med övningar (lekar). Detta 
är för att hjälpa eleverna att hitta sin identitet, uppleva trygghet i gruppen och att stärka sitt 
självförtroende.  
 
Även Knutsdotter-Olofsson (1993) skriver om lekens betydelse för gruppen. Hon menar att 
den djupa leken är en lustfylld upplevelse som är präglad av samspel och självförglömmelse. 
Mötet i lek leder till en frigörelse av kognitiva, känslomässiga och kreativa egenskaper. 
 
Både Knutsdotter-Olofsson och Wahlström framhåller vikten av att individen känner trygghet 
i gruppen. 
 
Tidigare forskning och teorier 
 
Gruppen 
Nilsson (1975) har tagit del av en forskningsrapport som visar att det är först i sexårsåldern 
som barn känner att gruppsamvaron är viktig. Detta ger ytterligare stöd till vårt val av ämne 
och försökspersoner, eftersom det verkar bli viktigare med gruppsammanhållning i 
förskoleklassen. 
 
I ett forskningsprojekt vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, som Kärrby 
(1985) själv har varit delaktig vid, betonar de förskollärare som är delaktiga i projektet att ”i 
ett samhälle där man blir alltmer beroende av varandra är det viktigt att grundlägga en känsla 
av samhörighet, att man känner trygghet och tillit till varandra”. De påpekar att skapa en 
gruppkänsla redan i förskoleåldern, är en viktig erfarenhet för barnen att ha med sig, eftersom 
man kan utsättas för situationer senare i livet där det är viktigt att kunna fungera i grupp. 
Vidare skriver Kärrby att det är många faktorer som påverkar barngruppen och hur samspelet 
fungerar i den. Exempel på faktorer som spelar in är: hemmet, kompisar utanför förskolan, 
tidigare erfarenheter och barnens personlighet. Att vistas i grupp innebär alltid att dess 
medlemmar måste följa vissa regler för att den ska fungera. Barn som vistas i grupp måste 
lära sig att göra vissa saker samtidigt och vid bestämda tider. Gruppvistelse ger barn många 
möjligheter att knyta olika slags kontakter som gynnar deras sociala utveckling. I en större 
grupp finner ofta varje barn någon till vilken det utvecklar en tillfredställande relation. Denna 
relation kan vara ganska intensiv en period för att sedan mattas av. Efter några månader kan 
de finna nya kamrater. Ju fler barn som lär känna varandra väl desto mer sammanhållning och 
trygghet skapas i gruppen. Barnen blir beroende av varandra, man saknar varandra när någon 
är borta.  
 
Som bekant kan man som pedagog påverka det mesta som sker innanför förskoleklassens 
väggar. Men det är viktigt att vara medveten om att det finns andra faktorer som kan påverka 
gruppen och som man inte kan råda över 
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Leken 
Knutsdotter-Olofsson (1991) förklarar lek som en mental inställning, ett förhållningssätt till 
verkligheten där det som görs, sägs, tänks inte skall tolkas bokstavligt. Leken är inte vad den 
ser ut att vara, det är lek och ska förklaras utifrån lekens intentioner och premisser. Med 
denna mentala inställning meddelar man omgivningen genom att man signalerar med ögonen, 
mimik, röstläge och sättet att tala och bete sig på. 
 
I en annan bok av Knutsdotter-Olofsson (1992) beskriver hon leken och dess förutsättningar. 
För att gå in i leken måste man lämna verkligheten och ge sig hän. Barn är som uppslukade av 
leken. De varken ser eller hör. Inget annat existerar än de inre föreställningarna och 
transformationerna inom lekens ram. Lekens medvetandetillstånd utmärks av hundraprocentig 
koncentration och hängivelse. Förutsättningar för att leken skall utvecklas och fortgå är att 
harmonin bevaras. Man måste känna sig trygg. Harmonin störs av att man känner sig otrygg. 
Då kan man inte ge sig hän i leken. Harmonin störs också av maktkamp, översitteri och 
ojämlikhet. De som leker måste kunna de sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och 
turtagande. Samförstånd innebär att alla som deltar är införstådda med leken. Ömsesidighet 
betyder att man leker på lika villkor. Turtagande betyder att man turas om att göra saker. 
Knutsdotter–Olofsson tror att om alla barn fick tillfälle att utveckla sin lek på alla områden 
och fick tillfälle att vara tillsammans i lekens form så skulle de lära sig att lösa konflikter utan 
våld. De skulle föreställa sig i sin fantasi hur det skulle kunna vara och arbeta mot det. För det 
är i barndomen som man lär vad livet är och att möta andra människor. En sak som de flesta 
forskare är eniga om, är att lek med andra ger sociala färdigheter. För barn är leken ett sätt att 
uppfatta verkligheten (Knutsdotter-Olofsson 1992). 
 
Psykodynamiska lekteorier 
 
Erik H. Erikson 
Enligt Socialdepartementet (1971) var Erikson professor i utvecklingslära och lektor i 
psykiatri vid Harvards Universitet i USA. Han tyckte att leken är särskilt viktig i barnets 
utveckling. Man skulle kunna kalla barnets utveckling inom lek för jagutveckling. För 
Erikson har individen aldrig en fast personlighet, utan den utvecklas hela tiden. Vilket kan 
kopplas till hans tilltro om jagets kraft. Erikson har tre huvuddimensioner: 

• Leken har en form av tema som gör leken meningsfull. Temat skapas eller byggs upp av 
lekens innehåll och gestaltning. 

• De kommunikativa inslagen i leken är en annan huvuddimension oberoende av om det är 
frågan om verbal eller icke-verbal kommunikation. 

 
• Den tredje huvuddimensionen är lekens avslutning eller dess avbrytning. Det är viktigt 

hur leken avslutas för den fortsatta lekens utveckling vilket även innebär barnets 
utveckling.  

 
Sigmund Freud 
Freud hade enligt Hwang och Nilsson (1995) den inställningen att lek används för att i första 
hand uppfylla behov som har med aggressivitet och det sexuella att göra. Anledningen till 
detta är att komma till rätta med och behärska situationer som varit emotionellt svåra. Att med 
hjälp av leken, leka sig igenom svåra situationer, kan vara mycket positivt. 
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Kognitiva lekteorier 
 
Jean Piaget:  
Lillemyr (1990) skriver att Piaget är en av de stora representanterna för kognitiv psykologi. 
Hans teori om lek följer hans teori om barns intellektuella utveckling. Teorin är 
utvecklingspsykologiskt inriktad men kan även ses som en inlärningsteori. Piaget delar in 
leken i fyra områden: 
 
• Han har gett en kognitiv eller intellektuell förklaring av barns lek. 
• Han har försökt förklara var någonstans i barnets intellektuella utveckling man finner 

ursprunget till leken. 
• Han har utvecklat en teori om hur lekens struktur och innehåll förändras med barnets 

ålder.   
• Han har varit intresserad av hur barnets förhållande till regellek utgör en viktig grund för 

den moraliska utvecklingen.  
 
För Piaget spelar begreppen assimilation och ackommodation stor roll. Med assimilation 
menas ett införlivande av kunskap och med ackommodation menas en anpassning till de krav 
som omgivningen ställer. Piaget använder dessa två begrepp som förklaringsgrund för 
utveckling och inlärning. Leken utgör kärnan i barnets kunskaper och färdigheter. Miljön ska 
inte bara vara tillåtande och erbjudande utan även stimulera till lek. Piaget delar upp leken i 
tre kategorier nämligen övningslek, symbollek och lekar med regler (Socialdepartementet 
1971). 
 
Om man ska sammanfatta Piagets syn på lek så såg han på leken som om det var något som 
barn använder sig av för att träna sig på någonting de redan "kan", för att uppleva att de är 
duktiga på det de gör i leken. Barn lär sig ingenting nytt i leken. För att barnen ska lära sig 
någonting nytt i leken måste ackommodation finnas med i bilden. Ackommodation innebär att 
barnets verklighetsuppfattning ändras utifrån nya erfarenheter, men dessa skaffar barnen sig i 
verkligheten. Som nämns tidigare i texten så anpassar barnen verkligheten i leken efter 
tidigare erfarenheter (Hwang och Nilsson 1995). 
 
Lev Vygotskij: 
Enligt Hwang och Nilsson (1995) så anser Vygotskij istället att det finns helt enkelt mycket 
av önskeuppfyllelse i barnens lek. Men leken har en annan viktig funktion, nämligen att 
hjälpa barnet att känna det klarar av saker och ting. Vygotskij anser att leken är en social 
process. Leken är frigörelse från nuet, vilket medför att barnet måste ha en viss förmåga att 
tänka. Leken används till träning av regeltillämpning, verklighetsuppfattning och sociala 
roller. Allt det här ingår i en så kallad "utvecklingszon" som ger barnet möjlighet att pröva 
tankar och färdigheter. Därför blir barnen mer mogna i leken än de är i verkligheten. 
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Interaktionistiska lekteorier 
 
Denna interaktionistiska lekteori utgår från ett samspelsinriktat synsätt. Inom denna teori 
menar man att leken är en social företeelse. Här får jagutvecklingen hjälp framåt, genom att 
barnen får bekräftelse av sin identitet. Detta medför att man får en förmåga att samspela med 
andra i grupp. Det är viktigt eftersom det utgör viktigt steg i anpassningen till samhället och 
kulturen (Hwang och Nilsson 1995).  
 
En stor förespråkare till den interaktionistiska teorin är George Herbert Mead, en känd 
amerikansk filosof och socialpsykolog. Han ansåg att människor inte lever isolerade utan i 
samspel med varandra. Därför kan vi bara förstå beteende genom att förstå mänskligt 
samspel. Mead är känd för sin teori om hur vi bildar vår självuppfattning i samspel med andra 
(Imsen 1992).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att både Piaget och Eriksson ansåg att leken hör till barnets 
utveckling, på ett eller annat sätt. Freud och Vygotskij menade bland annat på at leken hjälper 
barn att hantera olika situationer. Inom interaktionistiska lekteorier ser Mead däremot på 
leken som samspel mellan olika individer som ger upphov till bättre självuppfattning. 
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Syfte 
 
Vi vill studera om vi med hjälp av lekar kan stärka gruppkänslan i en förskoleklass. 
 
Metod 
 
Vi ville ta reda på vilken nivå barnen befann sig angående det som berör gruppen och den 
enskilda individen. Detta gjorde vi genom intervjufrågor som vi ställde till barnen. 
Intervjufrågorna hade färdiga svarsalternativ för att kunna läsa av resultat på ett bättre sätt och 
med tanke på försöksgruppens ålder. Løkken och Søbstad (1995) skriver att det viktigt med 
klart formulerade svarsalternativ, för att det ska vara lättare för barnet att avgöra vilket 
svarsalternativ som passar bäst. I slutet av praktikperioden ställde vi samma intervjufrågor för 
att se om våra lekövningar hade gett något resultat. Vi använde oss även av observationer som 
komplement till intervjufrågorna. Patel och Davidson (1994) skriver att observationer är 
framförallt användbara när vi ska samla information inom områden som berör beteenden och 
skeenden i naturliga situationer, vilket är vad vi har observerat. Vidare skriver Patel och 
Davidson att observationer är mycket användbart vid laborativa situationer, det vill säga vid 
tester av olika slag eller vid experiment. Vi har använt oss av styrda lekar, vilket kan ses som 
en laborativ situation. För att observationerna skulle bli så tillförlitliga som möjligt använde vi 
oss av en observationsmall. Patel och Davidson tycker att det är det bästa sättet att få 
observationerna likvärdiga mellan tillfällena, oberoende var observationerna utförs, är att 
använda sig av strukturerade observationer det vill säga en observationsmall. 
Observationsmallen som har förutbestämda kategorier måste utesluta varandra. 
Observationerna som vi utförde vid varje lektillfälle under vår praktik (sju veckor), var för att 
se om gruppen utvecklats av våra lekar. En viktig aspekt som vi tänkte på när vi utförde våra 
lekar var att utföra dessa under samma förutsättningar, det vill säga ungefär samma tid på 
dagen och att barnantalet i grupperna var ungefär lika stora. Intervjuerna har vi sammanställt 
och bearbetat i löpande text, här får vi stöd av Patel och Davidson som menar att det är en 
praktisk lösning som berikar undersökningen. Vi har även att sammanställt intervjuerna i 
tabellform. Backman (1998) menar att denna metod huvudsakliga uppgift är att understödja 
och komplettera vad som sägs i löpande text Observationerna har vi valt att redovisa i 
diagramform för att det skulle bli lättare att skilja på de två olika metodresultaten. Vi får även 
här stöd av Patel och Davidson som menar att diagram är ett lättavläst resultat. 
 
Försökspersoner 
 
Vi utförde vår studie i tre förskoleklasser i tre olika kommuner. Sammanlagt innefattar det 45 
barn varav 23 är tjejer och 22 är killar. Barnen var mellan sex och sju år gamla, samtliga 
deltog i studien. Alla barn i undersökningen är anonyma. Deltagandet i undersökningen har 
varit frivillig. 
 
Bortfall 
Bortfallen vid intervjuerna och observationerna berodde på giltig frånvaro i form av sjukdom 
eller ledighet. Intervjuerna och observationerna är gjorda vid olika tillfällen därför skiftar 
bortfallen mellan observationerna och intervjuerna.  
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Bortfall under  v.12–v.18 
 
Vecka 12 Intervjuer: 9 barn 
 Observationer fri lek: 5 barn. 
Vecka 13 Observationer styrda lekar: 3 barn. 
Vecka 14 Observationer styrda lekar: 2 barn. 
Vecka 15 Observationer styrda lekar: 3 barn. 
Vecka 17 Observationer styrda lekar: 3 barn. 
Vecka 18 Observationer styrda lekar: 3 barn. 
 Observation fri lek: ingen 
 Intervjuer: 9 barn 
  
Material 
 
Vi har använt oss av papper och penna när vi genomförde våra intervjuer och observationer. 
Under observationer använde vi även stereo, cd-skivor och garnnystan.  
 
Tidsplan 
 
2002 maj: Inlämning av PM 
 
2002 maj - december: Bearbetning av litteratur  
 
2002 december: Inlämning av bakgrund, syfte och metod. 
 
2003 mars v.12 - maj v.18: Genomförande av utvecklingsarbete. 
 
v. 12            Observation av fri lek, ca en timme. 
 Intervjuer. 
 Egna lekar utan observation: namnleken, namnflätan. 
 
v. 13 Observation av egna lekar: namnleken, namnflätan. 
 
v. 14 Observation av egna lekar: vem saknas, spindelnätet. 
 
v. 15 Observation av egna lekar: lakritsrullen, musikaliska stolar. 
 
v. 16 Påsklov. 
 
v. 17 Observation av egna lekar: vem saknas, spindelnätet. 
 
v. 18 Observation av egna lekar: lakritsrullen, musikaliska stolar. 
 Observation av fri lek, ca 1 timme. 
 Intervjuer. 
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Genomförande 
 
Intervjuerna genomförde vi två gånger under praktiken (v.12 och v.18). Intervjuerna gjorde vi 
med hjälp av intervjufrågor med färdiga svarsalternativ (se bilaga 1). Vi intervjuade barnen 
enskilt. Syftet med detta var att barnen inte skulle påverkas av varandra. För att se om 
gruppkänslan stärktes observerade vi barnen under fri lek med hjälp av en observationsmall 
(se bilaga 2), v.12 och v.18. Vi observerade de styrda lekarna med samma observationsmall. 
Detta gjorde vi under alla veckor utom v.12 och v.16 (se bilaga 2). Syftet med att observera 
fri lek i början och i slutet av praktiken, var för att se var gruppen befann sig gällande 
gruppkänsla v.12 respektive v.18. Därmed kunde vi se om vårt utvecklingsarbete gett resultat. 
Våra lekar genomförde vi ungefär samma tid på dagen det vill säga mitt på dagen. Lekarna 
genomfördes även i samma rum på de tre respektive skolorna. Vi hade ett lektillfälle per 
vecka med två lekar varje gång (se bilaga 3). Under vår första praktik vecka informerade vi de 
berörda föräldrarna via brev om vår studie (se bilaga 4). Vi har valt att sammanställa resultatet 
från de tre skolorna gemensamt, det vill säga alla barn blir en grupp. 
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Resultat 
 
Intervjusammanställning 
 
Totalt ingår det 45 barn i undersökningen. Nio av dem deltog inte på grund av giltig frånvaro. 
Värt att poängtera är att vid båda intervjutillfällena var det samma barn som var frånvarande. 
För att vara tydliga har vi valt att sammanställa intervjutillfällena i tabeller.  
 
Tabell 1 visar hur barnen upplever sin situation i klassen. 
 

    Inte alls Ibland Ofta  Alltid 
I klassen…       
..har jag någon att vara med v.12 0 8 10 18 

   v.18 0 4 10 22 
        

..har jag varit rädd någon gång v.12 21 13 2 0 
   v.18 26 9 1 0 
        

..har jag någon att prata med v.12 1 16 12 7 
   v.18 0 10 10 16 

      
..kan jag prata med alla v.12 0 5 17 14 

   v.18 1 9 8 18 
 
 
Tabell 2 visar hur barnen upplever sin situation på rasten. 
 
På rasten…   Inte alls Ibland Ofta Alltid 
..har jag någon att prata med  v.12 1 3 7 25 

   v.18 0 7 9 20 
        

..har jag varit rädd någon gång v.12 25 10 1 0 
   v.18 26 10 0 0 
        

...leker jag med någon i min klass v.12 0 8 9 19 
   v.18 0 7 11 18 
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Tabell 3 visar hur barnen upplever sin situation i leken. 
 
  Inte alls Ibland Ofta Alltid 
I leken…        
..har jag någon att prata med v.12 0 6 11 19 

   v.18 0 7 14 15 
      
..har jag varit rädd någon gång  v.12 30 6 0 0 

   v.18 31 5 0 0 
        

..känner jag att jag får vara med  v.12 0 11 15 10 
   v.18 0 11 11 14 

 
 
Tabell 4 visar hur barnen upplever sin situation på lektionen. 
 
På lektionen…   Inte alls Ibland Ofta Alltid 
..har jag någon att vara med v.12 1 7 10 18 

   v.18 1 4 9 22 
        
        

..har jag varit rädd någon gång v.12 29 7 0 0 
   v.18 31 5 0 0 
        

..lyssnar jag på andra v.12 0 5 11 20 
   v.18 1 5 11 19 
        

..lyssnar andra på mig v.12 1 12 12 11 
   v.18 3 17 9 7 
        

..frågar jag andra i  v.12 8 10 12 6 
klassen om jag behöver hjälp v.18 6 12 10 8 
 
 
Sammanfattning av intervjuresultatet 
Intervjuerna har vi valt att även sammanställa i löpande text. Vi intervjuade 36 barn vid de 
båda tillfällen (v.12 och v.18). Vi har jämfört svaren vi fått från de två olika 
intervjutillfällena. Bortfallet var 9 barn under både v.12 och v.18. 
 
På frågan ”har jag någon att vara med i klassen och på lektionen” fick vi ett positivt resultat 
v.12 svarade18 barn alltid medan v.18 valde 22 barn samma alternativ.  
 
På frågan ”har jag varit rädd någon gång i klassen, på rasten, i leken, på lektionen” fick vi 
också här ett positivt resultat på alla dessa kategorier. Totalt var det nio stycken fler barn som 
svarade att de inte alls varit rädda, v.18 jämfört med v.12. Den största förbättringen skedde i 
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klassen där fem stycken fler svarade inte alls på ovannämnda fråga v.18 jämfört v.12. I 
klassen, ”på frågan har jag någon att prata med” har det även här skett en positiv förändring. 
Nio stycken fler v.18 har svarat alltid jämfört med v.12. På frågan ”kan jag prata med alla i 
klassen”, har det återigen skett en positiv förändring där fyra stycken fler barn har valt 
alternativet alltid. 
 
En viktig positiv förändring är att fyra stycken fler vid andra intervjutillfället svarade att de 
känner att de alltid får vara med i leken. 
Avslutningsvis kan vi konstatera att åtta barn, v.18, svarade att de alltid kan fråga andra i 
klassen om de behöver hjälp, jämfört med v.12 där sex stycken valde samma alternativ. 
 
Observationssammanställning 
 
Vi kommer här att redovisa vårt resultat från observationerna av de styrda och fria lekarna. Vi 
har valt att presentera observationerna med hjälp av linjediagram. Vi har tre diagram, ett 
diagram för varje kategori. Vi har observerat styrda lekar vid fem tillfällen under praktiken. 
Två veckor av vår sju veckors praktik observerade vi inte våra lekar. Vi har valt att redovisa 
de styrda lekarna i linjediagram så att man tydligt ser utvecklingen under veckorna. För att 
redovisa observationerna av den fria leken har vi valt att använda oss av stapeldiagram så att 
man tydligt ser skillnaderna mellan den första och sista veckan.  

 
Figur 1 visar en ökning av barn som visar intresse för deltagandet i lekarna. 
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Figur 2 visar en positiv ökning av andra barn i gruppen som söker kontakt med det enskilda 
barnet. 
 
 
 

 
Figur 3 visar en positiv trend av att barnet söker kontakt med de andra barnen i gruppen. 
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Figur 4 visar en positiv utveckling i de tre kategorierna. 
 
Notera att vid första tillfälle hade vi fem bortfall, vid det andra tillfället var det inget bortfall 
(se bortfall sidan 11). 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Beträffande tillförlitligheten finns det många aspekter som man bör tänka på. En viktig del är 
tiden på sju veckor. Givetvis hade det varit en fördel om vi hade haft längre tid på oss för att 
utveckla barngruppen. Tillvägagångssättet med intervjuer som hade färdiga svarsalternativ, 
och observationer som hade en mall som alla observerade efter, har enligt Patel och Davidson 
(1994) en förhållandevis god reliabilitet. Det som är en nackdel är att vi har varit på tre olika 
orter vilket kan ha påverkat observationerna. Detta genom att det inte var samma observatör 
vid alla observationstillfällena på de tre orterna. Även de fakta att vi har varit ensamma vid 
varje observationstillfälle gjorde att vi inte kunde kontrollera om varje lektillfälle kunde ha 
upplevts på ett annat sätt om varit två. Vi intervjuade barnen en och en. Vi tror därmed att 
svaren är mer sanningsenliga utan påverkan av klasskamrater. Det som är en styrka i arbetet 
är att vi har gjort studien på tre olika orter vilket breddar arbetet på ett bra sätt genom att det 
blev fler barn som deltog i studien. 
 
Validitet 
 
Beträffande validiteten finns det vissa saker som kunde ha utformats annorlunda. En del 
intervjufrågor kunde upplevas av vissa barn som svåra, vilket resulterade i att vi var tvungna 
att förklara innebörden. Intervjufrågorna tycker vi fungerade bra och kompletterade varandra, 
samtidigt som de har täckt syftet på ett bra sätt. Observationsmallen vi använde oss av 
fungerade bra och hjälpte oss att observera samma sak vid varje lektillfälle. Tack vare att vi 
haft mallar vid observationerna känner vi att vi från barnen har fått fram samma information 
från de tre olika förskoleklasserna. För att öka validiteten borde vi ha undersökt hur alla 
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frågor fungerade med referensbarn innan undersökningens början. På grund av att vi hade 
olika svarsalternativ på intervjufrågorna, fick vi en stor bredd på svaren. Vi tyckte dock att det 
fanns negativa sidor av detta. Barnen kan ha blivit påverkade av hur/vilken ordning vi läste 
upp dessa. 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete har varit att stärka gruppkänslan med hjälp av styrda lekar 
(se bilaga 3). Ambitionen har varit att starta en utvecklingsprocess i barngruppen som ska 
leda till stärkt gruppkänsla.  
 
Resultatdiskussion 
 
Leken som metod för att stärka gruppkänslan känner vi har varit ett bra arbetssätt eftersom 
den är naturlig i barnens vardag. Därmed kan vi konstatera att intresset för deltagandet i leken 
varit stort och dessutom ökat under vårt utvecklingsarbete. Detta kunde vi se genom våra 
observationer av våra styrda lekar. Lekarna som vi använde oss av fungerade på ett 
tillfredställande sätt däremot märkte vi att vissa barn tyckte att det var jobbigt att ha två lekar i 
följd. Vi borde kanske ha haft en lek vid två olika tillfällen för att få ett bättre resultat. 
 
Vårt utvecklingsarbete visar att vi med hjälp av lekarna har fått barnen att våga söka kontakt 
med varandra i större utsträckning än tidigare. Vi har också sett att barnen fått kontakt med 
barn de annars inte väljer att leka med. Detta visar på en stärkt gruppkänsla. 
 
Intervjuerna vi har haft visar att fler barn vid andra intervjutillfället svarar att de inte alls varit 
rädda någon gång i klassen. Vi känner därmed att vi har skapat en större trygghet i gruppen, 
som Wahlström (1993) betonar är viktigt och där leken har en betydande roll. Fler barn svarar 
även att de alltid har någon att vara med i klassen. Då är man accepterad i gruppen vilket 
Åberg (1995) påpekar är en av människans grundläggande behov. Med tanke på våra resultat 
känner vi att syftet har uppnåtts, med andra ord har vi stärkt gruppkänslan. 
 
Vad vi sett under vårt utvecklingsarbete är att det är oerhört viktigt att jobba med gruppen. Att 
en grupp har en sammanhållning är ingen självklarhet. Det är ingenting man får gratis, utan 
det är upp till oss pedagoger att jobba aktivt med. 
 
Vi genomförde vårt utvecklingsarbete under vårterminen. Vi anser att utvecklingsarbetet hade 
haft större betydelse om det genomförts under höstterminen. Då skulle barngruppen vara i 
orienteringsfasen. På linjediagrammen kan man se en svacka vecka 15. Detta anser vi beror på 
att barnen skulle få påsklov. De började planera och längta inför detta, vilket medförde att 
intresset för skolan avtog. Denna vecka var även i mitten av terminen, så barnen verkade 
trötta. 
 
En förskoleklass är i första hand en tvångsgrupp menar Maltén (1992), där barnen inte valt 
sina gruppmedlemmar. Detta medför till en försvårad omständighet. Personkemin kan man 
inte bestämma över som pedagog, men gruppkänslan är ändå viktig att arbeta med. Om 
gruppen fungerar så mår barnen bra. Det är därför oerhört viktigt som pedagog trots barns 
olikheter att skapa en grupp av individer. Genom våra observationer av fri lek, har vi sett hur 
barns olikheter och personkemi har stor betydelse för hur gruppen fungerar. Barnen har oftast 
två till tre kompisar som de väljer att leka med. Vilket medför att kontakten med de övriga är 
relativt liten under den fria leken. 
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Fortsatt forskning: 
 
Om vi hade haft längre tid på oss skulle vi kunnat gå djupare in i ämnet och därmed fått ett 
bredare resultat. Det hade även varit intressant att se skillnader mellan killar och tjejer, för vi 
tror att killar oftast leker i grupp och tjejer leker oftast två och två. Det hade också varit 
intressant att undersöka skillnaden mellan olika grupper, beroende på gruppstorlek och miljö. 
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Intervjufrågor     

 Inte alls Ibland Ofta Alltid 
I klassen…     
..har jag någon att vara med     
..har jag varit rädd någon gång     
..har jag någon att prata med     
..kan jag prata med alla     

     
     

På rasten…     
..har jag någon att vara med     
..har jag varit rädd någon gång     
..leker jag med någon i min klass     

     
     

I leken…     
..har jag någon att vara med     
..har jag varit rädd någon gång     
..känner jag att jag får vara med     

     
     

På lektionen…     
..har jag någon att vara med     
..har jag varit rädd någon gång      
..lyssnar jag på andra     
..lyssnar andra på mig     
..frågar jag andra i klassen om jag behöver hjälp     
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Lekar       
  
De lekar som vi har använt oss av under observationstillfällena kommer från boken Leka i 
grupp: Godée (1993).  
 
Vem saknas? 
Alla barn och pedagogen sätter sig i en ring. Under en minut får alla barn chansen att lägga på 
minnet vilka som sitter i ringen. Sedan blundar alla. Jag som pedagog knackar ett barn på 
ryggen, denna får då smyga ut. Sedan får alla barn titta igen. Vem saknas? När barnen 
kommit på vem det var som gick ut, får barnet komma in igen. Detta barn får då knacka på 
det barn som ska gå ut medan de andra blundar. Detta gör man sedan tills alla barn fått vara 
”saknad”. 
 
Syfte: Alla barn uppmärksammas och blir synliga i denna lek. Detta är en förutsättning för att 
kunna stärka gruppkänslan. 
 
Lakritsrullen  
Pedagogen och alla barn håller varandra i händerna, och ställer sig i ett led. Den som står först 
i ledet ska stå still hela tiden. De andra börjar nu dansa runt och snurra in en efter en. Alla 
som blir insnurrade ska försöka stå stilla och inte släppa varandras händer. När sista är 
insnurrad ska den som står längst in försöka krypa ut och ta med sig hela ledet utan att någon 
släpper de andras händer. 
 
Syfte: Samarbete övas, och alla behövs för att lösa uppgiften. Kroppskontakt ingår i denna 
lek. Detta gör att barnen ”knyts” närmare varandra, vilket bidrar till att stärka gruppkänslan.    
 
Namnlek 
Alla ligger ner på rygg i en ring på golvet, med fötterna mot mitten. Ett av barnen sätter sig 
upp och säger: Hej, jag heter Simon (sitt namn). Då ska barnet lägga sig ner igen och alla 
andra ska sätta sig upp och säga: Hej Simon! Sedan lägger sig alla ner på golvet igen och 
nästa barn får sätta sig upp och säga sitt namn. Man går sedan runt i ringen. Jag som pedagog 
är naturligtvis också med i denna namnlek. 
 
Syfte: Alla barn blir synliga inför gruppen ”här är jag”, mitt namn ska förknippas med mig. 
Barnet blir en individ i gruppen. Alla uppmärksammar alla. Leken stärker samhörigheten i 
gruppen.   
 
Musikaliska stolar 
Man spelar musik och slutar plötsligt. Det gäller då för alla att hitta en plats att sitta på, även 
om det blir i någon annans knä. Man tar bort en stol för varje gång, och man sätter sig på det 
antal stolar som finns. Sedan är allas ansvar att hjälpas åt så att alla får sitta. Om någon ramlar 
av har hela gruppen förlorat och får börja om igen. 
 
Syfte: I den här leken är det gruppen och inte den enskida individen som ska vinna eller 
förlora. I leken får man öva samarbete, känna kroppskontakt med varandra och ta ett 
gemensamt ansvar. 
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Spindelnätet 
Barnen sitter i en ring på golvet. Ledaren kastar ett garnnystan till någon i gruppen, och håller 
kvar garnändan i handen. När den som kastar garnet säger en positiv sak om sig själv, till 
exempel ”Jag är Susanne och jag är duktig på att rita”, när man då nystar upp spindelnätet, 
ska man försöka komma ihåg vad personen som ska ta emot garnet sa om sig själv (du är 
Susanne och du är duktig på att rita). 
 
Syfte: Syftet med denna lek är att stärka barnens självförtroende, att känna samhörighet med 
gruppen och att öva aktivt lyssnande. 
 
Namnflätan 
Alla står i en ring, håller varandra i händerna och gungar armarna i rytm med följande ramsa: 
”Nu ska vi fläta en riktig fläta vem skall vi fläta i flätan in?” Ett barn säger sitt namn, korsar 
armarna över bröstet och tar i den ställningen kamraternas händer. Ramsan upprepas tills alla 
står med armarna i kors, vilket är ett tecken på att de har sagt sitt namn. Därefter gungar alla 
vidare med armarna och säger: ”nu har vi flätat en riktig fläta och den ska vara livet ut”. Nu 
börjar en efter en att lösa upp sitt kors genom att krypa under ena armen och vända sig med 
ansiktet utåt. När det är klart släpper man varandras händer. 
 
Syfte: Öka självförtroendet hos barnen, alla ser alla d.v.s. den enskilda individen syns i 
gruppen. 
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Hej!    
 

Vi är tre studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå 
Tekniska Universitet. Vi kommer under sju veckor (vecka 12-18) göra vår 
slutpraktik på tre olika orter: 
 
Nils-Owe Simma i Luleå 
Lena Nilsson i Piteå 
Magdalena Burman i Skellefteå 
 
Syftet med vårt examensarbete är att studera hur vi med hjälp av lekar kan stärka 
gruppkänslan i en förskoleklass.  
Vi kommer att intervjua barnen en och en med stöd av färdiga svarsalternativ. 
Vi kommer även att observera barngruppen i samband med de lekar som vi 
kommer att använda oss av. Barnen kommer att vara helt anonyma, och deras 
namn kommer inte att finnas med i vår studie. 
 
Har ni som föräldrar några frågor eller funderingar så hör gärna av er till oss. 
 

 
 

Nils-Owe, Lena och Magdalena 




