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Förord 
 
Vi vill framförallt tacka vår vetenskapliga handledare Mayvor Ekberg, vid Luleå tekniska 
universitet, för goda råd och bra vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka våra VFU-
handledare, alla pedagoger och eleverna på praktikplatserna, vilka har ställt upp med tid och 
engagemang så att vi kunnat genomföra vår undersökning. Karina Tegelid har varit oss 
behjälplig med datasupport och vi är henne evigt tacksamma för den hjälpen. Vi vill även 
tacka varandra för ett ihärdigt och gott samarbete med många arbetsamma men roliga och 
givande timmar tillsammans.   
 
Överkalix december 2005 
 
Christina Johansson Ann-Kristin Tegelid 



   

Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur eleverna upplever gruppstärkande 
samarbetsövningar och om de förstår att innehållet i övningarna har som mål att de ska 
uppleva delaktighet och trygghet i gruppen. Vi ville även undersöka om det fanns någon 
skillnad mellan eleverna i år 1 och år 2 i fråga om ovanstående. Vi genomförde 
gruppstärkande och samarbetsinriktade övningar i två skilda klasser. Övningarna 
genomfördes vid flera olika lektionstillfällen under 4 veckor, och var av lite olika karaktär. 
Metoderna vi använde oss av i undersökningen för att se om syftet förverkligades var en 
enkät, gruppintervjuer och deltagande observationer. Resultatet visade att eleverna fick ett 
mer fungerande samarbete i övningarna och att de upplevde övningarna som positiva och 
roliga. I frågan om eleverna har förstått syftet med övningarna framkom det att endast ett fåtal 
elever i år 1 förstått syftet, medan de flesta eleverna i år 2 sa att syftet var att träna samarbete 
och jobba tillsammans. 
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1. Bakgrund 
 
1.1 Inledning 
 
Vid våra olika VFU-perioder under vår lärarutbildning har vi sett att en del elever verkar 
otrygga i klassen. Detta har väckt funderingar hos oss om hur vi som lärare kan förebygga och 
motverka otrygghet bland eleverna. Eftersom det råder stor enighet bland forskare och 
pedagoger om att trygghet i klassen är själva grunden för en bra inlärning och utveckling, 
anser vi att det är viktigt att eleverna känner denna trygghet. Därför vill vi i vårt 
examensarbete arbeta med gruppstärkande övningar med syftet att vi som färdiga pedagoger 
ska kunna skapa större trygghet i klassen. Inför arbetet med eleverna har vi tagit fasta på vad 
Christer Stensmo, legitimerad psykolog och universitetslektor i pedagogik vid Uppsala 
universitet, säger med avseende på inlärning för de elever som inte känner trygghet i klassen: 
 

En otrygg elev är ängslig och rädd. Ängsliga och rädda elever använder sin energi 
för att försöka kontrollera sin ångest och därigenom blockeras deras lärande.  
(Stensmo, s. 113) 

 
Även Maare Tamm, som är filosofie doktor i psykologi talar om elevers rädslor samtidigt som 
hon visar oss att arbetet med att skapa trygghet är en viktig uppgift för professionella lärare: 

 
När barn börjar skolan utvecklas och vidgas deras sociala värld och nya intressen, 
färdigheter och problem gör sin entré. Skolan är för barn en kunskapens värld där 
man till en början lär sig läsa, skriva och räkna och där man senare förs in i olika 
intellektuella och akademiska färdigheter. Skolan innebär också ett inträde i en 
social värld där gemenskap, kamratskap, gruppsammanhållning och grupptryck, 
gängbildning, mobbning och uteslutning hör till vardagen. I en sådan komplex 
värld måste barn lära sig att relatera sig till auktoriteter, umgås med sina kamrater, 
hantera sina rädslor och lösa konflikter. Detta är inte alltid lätt och för många barn 
kan skolans värld vara en värld som skapar oro och ängslan. (Tamm, s. 99)   

 
För oss som kommer att vara verksamma i de tidigare skolåren blir det extra viktigt att vi som 
professionella lärare arbetar på ett sådant sätt att eleverna får en positiv och trygg skolstart, 
denna utgör själva grunden till både social och intellektuell utveckling. Vi anser att det är 
mycket viktigt att eleverna kan fungera bra tillsammans som grupp för att känna trygghet i 
skolmiljön.       
 
1.2 Förankring i styrdokument 
 
I de styrdokument som vi har att följa finns många punkter som betonar trygghet och social 
gemenskap. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
( Lpo 94) finns bland andra följande punkter: 
 
Under rubriken God miljö för utveckling och lärande sägs följande 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 
vilja och lust att lära… Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna 
för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.  Personlig trygghet och 
självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. 
(Lärarförbundet s.12) 
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Under rubriken 2.1 Normer och värden, Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan skall… 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 
   för människor också utanför den närmaste gruppen. (s. 14) 

 
Under rubriken 2.2 Kunskaper, Mål att sträva mot  

Skolan skall sträva efter att varje elev… 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra,  
  (s. 14)  
 

Även skollagen betonar trygghet och social gemenskap, i 1 kap. Allmänna föreskrifter   
2 § står det att: 
 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt 
stöd. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö. (Lärarförbundet s. 55) 
 

1.3 Människan – en gruppvarelse 
 
I Nationalencyklopedin (NE) kan man läsa att ordet grupp definieras som en grupp individer 
som har något gemensamt, som samverkar och har bestämda relationer till varandra. 
 
Arne Maltén, tidigare högskolelektor vid universitetet i Linköping, skriver i boken 
Grupputveckling (1992) att människan i grund och botten är en gruppvarelse och har behov av 
att leva i flock, därför drar sig människan till grupper. I grupperna läggs grunden till 
individens psykiska och fysiska överlevnad. I grupper utnyttjas och harmoniseras 
medlemmarnas unika kunskaper och färdigheter, samspelet och det ömsesidiga stödet 
förstärker upplevelsen av samvaro och skapar i bästa fall en vi-anda. 
Maltén säger även att förutsättningen för att en samling människor ska kallas grupp är att de 
har gemensamma mål att arbeta mot, samt gemensamma normer och värderingar. Gruppen 
ska träffas regelbundet, systematiskt och känna samhörighet. Det är viktigt att skapa en vi-
känsla och gruppen ska kunna kommunicera inbördes så att inte missförstånd uppstår.  
Rolf Granér (1994) universitetslektor och psykolog med inriktning mot organisations- och 
grupprocesser, säger ungefär det samma som Maltén. Granér definierar grupp som en samling 
människor i samspel med varandra där alla bidrar med vad de gör och inte gör till det som 
händer, något som i sin tur påverkar var och en i gruppen. Vidare säger Granér att en grupp 
består minst av tre medlemmar och den övre gränsen beror på hur många individer som kan 
ha en relation till varandra samtidigt. Små grupper leder till mer engagerade medlemmar och 
individerna vågar yttra sig mer. Varje individs personlighet får ett utrymme, vilket skapar 
större trygghet i gruppen. För att få denna trygghet är den ideala gruppstorleken 3 till 4 
personer. En nackdel med små grupper är att idéflödet, kreativiteten och den totala 
erfarenheten kan bli begränsad, detta kan göra att man inte får in alla aspekter i ämnet. Man 
får en mer varierad kapacitet och erfarenhet i gruppen ju större den är och detta leder till att 
idéfloran och därmed uppgifts- och prestationsdugligheten ökar. I större grupper ökar 
grupptrycket och gruppmedlemmarnas relationer blir svagare. Alla medlemmar orkar inte 
vara aktiva utan nöjer sig med att andra talar.  
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Carin Mathiassson, socionom och kurator vid Lunds sjukvårdsdistrikt skriver också om 
gruppens betydelse för individens utveckling i Praktisk gruppsykologi (1994): 

 
Att leva i grupp är livsviktigt för alla människor. Det är i gruppen vi får 
bekräftelse, det är tillsammans med andra vi utvecklas och växer. Utan grupp att 
spegla sig i, har den egna identiteten ingen att utvecklas med och emot. Att 
människan är en i grunden social varelse, vars tillblivelse som människa är totalt 
beroende av gensvar från andra, finns många exempel på. (Mathiasson s.9) 

 
Under sin livstid är människan i kontakt med olika gruppbildningar. De olika 
gruppbildningarna beskrivs av Maltén (1992) som: 
 

Primärgrupp. Här har medlemmarna en nära kontakt och stark vi-känsla. Ex 
familjen, kamratgänget mm. 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Sekundärgrupp. Är oftast större grupper där samspelet inte alltid är tydligt, 
kanske rent av sporadisk t.ex. skolklasser, föreningar. 

 
 Medlemsgrupp. Alla grupper som man ingår i fungerar som medlemsgrupper. 
Man delar inte alltid alla värderingar som gruppen i allmänhet står för. 

 
Referensgrupp. Här accepterar man gruppens mål, normer, värderingar och idéer 
som sina egna och de fungerar som ett rättesnöre t.ex. miljörörelser, 
fredsrörelser där man blir en nitisk och trogen gruppmedlem.  

 
Tvångsgrupp. Här blir man placerad och kan inte påverka 
gruppsammansättningen. Ett bra exempel på en tvångsgrupp är en skolklass. 
Även om man kan ha vissa gemensamma mål att arbeta mot, är risken stor för 
bristande sammanhållning och otrygghet. 

 
1.4 Rollfunktioner i gruppen 
 
Enligt Maltén (1992) tar varje individ i gruppen på sig en roll, detta sker utan att individen 
tänker på det. I alla arbetslag, antingen det gäller skolan eller någon annan arbetsplats, 
förekommer såväl formella som informella roller bland deltagarna. Formella roller är oftast 
nedtecknade t.ex. en befattningsbeskrivning. Informella roller speglar de behov och 
förväntningar som finns hos arbetsgruppen och den enskilde individen. Vidare skriver Maltén 
att rollerna i en grupp delas upp i tre huvudgrupper. 
 
Uppgiftsroller innebär att alla är inriktade på att få uppgifterna gjorda, man tar på sig vissa 
roller beroende på vad man är bra på. Inom uppgiftsrollen i sig finns tolv olika rolltyper: 
initiativtagaren, informationssökaren, åsiktssökaren, informationsgivaren, åsiktsgivaren, 
nyansgivaren, samordnaren, orienteraren, kritikern, stimulatorn, assistenten och sekreteraren. 
Här kompletterar medlemmarna varandra.  
 
Samspelsroller har funktionen att förbättra och fördjupa kommunikationen och samspelet i 
gruppen. Detta gagnar gruppens sociala och känslomässiga behov av att uppleva trygghet, 
samhörighet och solidaritet. Här finns åtta olika rolltyper: uppmuntraren, medlaren. 
kompromisskaparen, kommunikationsskaparen, kommunikationsbefrämjaren, normgivaren 
observatören, medlöparen och kommentatorn. 
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Självcentrerade roller betyder att individen inte tjänar gruppen utan är mer själviska. Inom 
denna grupp finns åtta olika rolltyper: angriparen, blockeraren, uppmärksamhetssökaren, 
bekännaren, playboyen, dominanten, hjälpsökaren och den självutnämnde representanten. 
 
1.5 Gruppens utveckling 
 
Grupper utvecklas olika men det finns gemensamma mönster i gruppers utveckling. Både 
Granér (1994) och Maltén (1992) har väldigt lika uppfattning om gruppers utveckling och de 
beskriver fem faser i denna utveckling.   
 
Orienteringsfasen börjar vid gruppens bildande eller då gruppen ändras t.ex. att någon 
medlem tillkommer eller försvinner. I denna fas präglas gruppen av försiktighet, ytlighet 
anpassning och stämningen är spänd och präglas av osäkerhet. För gruppen handlar fasen om 
att hitta områden där medlemmarna är lika, detta för att gruppen ska kunna utveckla en 
gemensam identitet. Gemensamma normer och värderingar har inte utformats ännu. 

 
Konfliktfasen innebär att medlemmarna har tagit ställning för att tillhöra gruppen och att bli 
accepterade som medlemmar. Man börjar hävda sig själv och de egna behoven, vilket lätt 
leder till konflikter mellan medlemmarna. I den här fasen är det lätt att gruppen blir kluven 
och subgrupper skapas inom gruppen. 
 
Närmandefasen inträder när medlemmarna har tröttnat på konflikter och vill hitta 
gemensamma lösningar, istället för att hävda sig själv. Alla har blivit mer öppna och 
samarbetsvilliga, medlemmarna lyssnar och vill vara sams. Konfliktfasens subgrupper kan 
fortfarande bestå men gränserna mellan grupperna är inte så markanta. 
 
Samarbetsfasen karaktäriseras av att medlemmarna börjar fokusera på uppgiften. De arbetar 
fram normer och regler med inriktning på arbetsfördelning mellan medlemmarna. 
Medlemmarna kan ge och ta kritik för att gruppen ska fungera effektivt. 
 
Separationsfasen drabbar de flesta grupper som förr eller senare upplöses, vilket inte sker 
utan vånda. Många har svårt att hantera separationer, men en del kan gå från grupp till grupp 
utan problem. Arbetet har varit mödosamt men även tillfredställande. Inför separationen kan 
eventuell oro och konflikter blossa upp igen, men medlemmarna kan också bortse från 
eventuella motsättningar eftersom de ändå ska skiljas.  
 
I all grupputveckling är det viktigt att få en fördjupad självkännedom. För att få detta är det 
viktigt med feedback, dvs. kommunikation och återkoppling mellan medlemmarna. Om 
individen är villig att ta till sig informationen så ökas dennes möjligheter att bli en resurs för 
gruppen. Självkännedom är enligt både Maltén (1992) och Granér (1994) nyckeln till 
människans fördjupade gruppfunktion.  
 
1.6 Identitet 
 
I NE kan man läsa att ordet identitet definieras som självbild, medvetenhet om sig själv som 
en unik individ. 
 
Gunilla O. Whalström, lågstadielärare med specialutbildning inom konflikthantering, 
föreläsare och författare betonar i boken, Gruppen som grogrund (1993), att under den tidiga 
barndomen grundläggs både barnets identitet och dess inre och yttre gränser. Genom 

 4



kärleksfull omvårdnad och tydlig gränssättning blir barnet medvetet om vad som är tillåtet 
och inte. När den vuxne tolkar världen för barnet skapas tillit mellan dem. Om barnet har 
tydliga och uppmuntrande förebilder så finns goda förutsättningar för att barnet ska kunna 
uppleva sig själv som en individ med tydliga inre och yttre gränser. Genom att hjälpa barn till 
en sund och stark självkänsla lägger man grunden för möjlighet till inlärning hos barnet. Om 
barnet fått en tydlig, positiv bild av sig själv, tror på sin egen förmåga och upplever sin 
situation i skolan som trygg, kan barnet använda hela sin kraft till inlärning.  
 
1.7 Trygghet 
 
I NE kan man läsa att ordet trygg definieras som fri från oroande eller hotande inslag. 
 
Wahlström (1993) menar att i skolsammanhang underlättas inlärning av läsning, skrivning, 
räkning, talande och lyssnande om eleverna har ett bra självförtroende och känner trygghet i 
inlärningssituationen och arbetsmiljön. I den idealbild som finns hos lärare, vad gäller 
egenskaper och färdigheter hos en elev i slutet av grundskolan, hör trygghet till det som 
nästan alla sätter högt.  
 
Den kända psykologen Abraham Maslow, som har haft stor betydelse för den humanistiska 
psykologins utformning, visar med sin behovshierarki att trygghet är ett av de första stegen 
mot självförverkligande. Enligt Maslows behovshierarki finns det fem behov som är 
grundläggande och dessa kan inte ses som isolerade från varandra utan är sammanhängande. 
När ett behov är tillfredställt är det alltid ett nytt som dyker upp. Vad den enskilde individen 
söker hänger samman med hur tidigare behov blivit tillfredställda. (Imsen, 2000) 
 
De fysiologiska behoven ställer Maslow först i hierarkin och de är nödvändiga för att 
upprätthålla livet och måste tillfredställas innan det kan uppstå motivation att göra något 
annat. Ett hungrigt barn tänker på mat, inte på att lära sig läsa och räkna. 

 
Trygghetsbehovet rör sig om behov av säkerhet, trygghet, struktur, regler, ordning, gränser 
och att inte känna fruktan, ångest och kaos. Dessa behov kan färga hela beteendemönstret hos 
en individ och påverka dennes förhållningssätt till tillvaron. Eftersom behovet av trygghet och 
säkerhet är så grundläggande blir det t.ex. viktigare för en ängslig elev att reducera rädslan än 
att lyckas med skolarbetet. Sättet många elever gör detta på kan få negativa följder för själva 
inlärningsprocessen. Att bli av med ångest är viktigare än att bli socialt accepterad eller att få 
vänner. 
 
Behov av kärlek och social anknytning. Behovet av mellanmänsklig kontakt anmäler sig när 
det två första behoven är någorlunda tillfredställda. Social anknytning och en känsla av att 
höra till någonstans är en sida av detta behov. För små barn är det först och främst familjen 
som bildar det sociala underlaget, klasskamrater och jämnåriga blir senare en annan viktig 
förankring. Kärleksbehovet är mycket grundläggande och infinner sig i alla åldrar. Om inte 
dessa behov tillfredsställs kan de skapa en känsla av ensamhet och främlingskap. Behovet av 
kärlek och social anknytning handlar om att både ge och få något på det mellanmänskliga 
planet. 

 
Behov av erkännande och respekt. Detta behov har två viktiga sidor. För det första handlar det 
om ett behov av att klara av uppgifter självständigt som ger en känsla av styrka, frihet och 
tillit till sina egna krafter. För det andra finns en önskan av att ”vara någon” i andras ögon, 
vilket är den sociala sidan av självuppfattningen. Självärdering har alltså två källor, en inre – 
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hur jag ser på mig själv, och en yttre – andras mening om mig. Båda är viktiga men den inre 
är den mest stabila. Den människa som saknar sin inre källa till självvärdering får lätt dåligt 
självförtroende eftersom hon förlitar sig på andra yttre källor. 
 
Behovet av självförverkligande är ett typiskt växtbehov som kommer först då alla de tidigare 
behoven är tillfredställda. En viktig del i självförverkligandet är att man kan sätta upp 
långsiktiga mål. Vilka dessa mål blir beror till stor del på vilket stöd och vilka förväntningar 
som finns från hemmet, skolan och andra i omgivningen. Enligt Maslow är ”fulländade 
personligheter” självförverkligande människor. De kännetecknas bl.a. av öppenhet för nya 
erfarenheter, god självuppfattning, förmåga att närma sig andra, kreativitet och sunda 
värderingar. 
 
Maslows teori är inte tänkt som en förklaring till enskilda handlingar, men den kan hjälpa oss 
att förstå hur eleverna kan ha olika grundläggande sätt att närma sig skolvardagen. För lärare 
kan kännetecken som ångest, längtan att höra till, behovet av känna att man är värt något 
fungera som vägledning för hur de bedriver arbetet i skolan så att man stärker elevens 
självuppfattning och utveckling utifrån dennes behov. (Imsen, 2000) 
 
Wahlström (1993) skriver att alla barn borde få uppleva en miljö där de kan känna sig helt 
trygga, i skolan, på fritids och hemma. I Sverige är vi bra på att skapa trygghet i den yttre 
miljön för våra barn.  Som pedagoger kan vi även skapa en miljö som innebär en inre trygghet 
för barnen. Trygghet upplevs lättare i en liten grupp om man systematiskt arbetar med 
övningar som hjälper eleverna att hitta sin identitet, uppleva trygghet i gruppen och att stärka 
sitt självförtroende. Barn som får uppleva trygghet och delaktighet med klasskamrater som 
stöttar varandra blir stärkta i sitt självförtroende och uppträder mer ansvarsfullt samt presterar 
bättre i skolan.  
 
Wahlström (1993) anger bestämda kännetecken på de elever som är helt trygga: 
 

• de vågar hävda sin åsikt, även om den inte delas av andra 
• de vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för sina beslut 
• de vågar pröva nya saker, även om de inte är säkra på att lyckas 
• de vågar vara sig själv till det yttre och inre och vågar bejakade både det som är bra 

och mindre bra 
• de vågar lyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper) 
• de vågar hävda sina önskningar och behov i sin grupp 
• de är generösa mot andra och gör dem och sig själv synliga 
• de upplever inte avvikande åsikter som hotfulla  
 

1.8 Pedagogiskt ledarskap 
 
Enligt Wahlström (1993) är socialisering en av de grundläggande uppgifter som pedagogerna 
har att arbeta med i skolan. Det innebär att eleven lär sig att fungera tillsammans med andra 
människor utan att fara illa eller att göra andra illa. Det innebär också att eleverna inte bara lär 
sig att samarbeta kreativt och att anpassa sig till andras behov och önskningar, utan även att 
kunna göra sina egna behov och önskningar tydliga för gruppen. En annan grundläggande 
uppgift för pedagogen är att förmedla och hos eleven förankra de grundläggande värden som 
vårt samhälle vilar på, alltså lära eleven att skilja på rätt och orätt.   
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Stensmo (1997) menar att ledarskap i klassrummet handlar om hur pedagogen hanterar den 
socialpedagogiska situationen. Han menar att en lärare bör ha tre typer av kompetenser; 
ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompens. Att vara kompetent som ledare 
handlar bland annat om att kunna organisera och leda klassen som ett arbetande kollektiv, 
gruppera elever för olika uppgifter och interaktionsmönster samt individualisera elevers 
arbete och lärande utifrån elevernas behov.  
 
Anne-Marie Kveli, (1994) lektor i pedagogik vid lärarhögskolan i Oslo, framhåller att läraren 
måste arbeta medvetet och målinriktat med att förbättra samspelet och arbetsmiljön i klassen 
för att skapa en bra klassmiljö. Lärarens känslor och inställningar till eleverna är en avgörande 
faktor för att skapa positivt samspel. Personlig kontakt sammantaget med att eleverna kan 
känna att de litar på läraren är mycket viktiga för detta samspel. Att utveckla en bra 
klassrumsmiljö är inte något som pågår vid sidan om det egentliga inlärningsarbetet, utan 
hänger samman med inlärningen och är beroende av både undervisningens innehåll och 
arbetsformer. Kunskaper om inlärning visar hur avgörande det är att eleverna själva är 
motiverade och aktivt går in för arbetet. De måste uppleva arbetet som viktigt, nyttigt och 
spännande. Eleverna ska ha möjlighet att utveckla hela sin personlighet i skolan även om 
kursplanerna i huvudsak är koncentrerade kring kunskaper och färdigheter. I fråga om elevens 
sociala utveckling är det upp till varje enskild lärare att avgöra vad som är viktigt för eleverna 
att lära sig på detta område, hur det ska ske och hur mycket tid som ska ägnas åt det.  
 
1.9 Samarbete 
 
I NE kan man läsa att ordet samarbete definieras som ett arbete som bedrivs av två eller flera 
tillsammans med gemensamt syfte. 
 
Wahlström (1993) menar att det är viktigt att lära barnen att samarbeta för att de ska kunna 
fungera tillsammans eftersom samarbete är utvecklande för förmågan att inhämta kunskaper. I 
samspel mellan människor blir jag tydligare för mig själv och andra. Samarbete istället för 
konkurrens förbättrar elevernas resultat. Hon menar att det blir ett bättre och tryggare samspel 
ju mindre gruppen är, vilket stämmer med den ideala gruppstorleken för trygghet som Granér 
(1994) säger är 3-4 personer. 
 
Gellis Herlitz, (2001) antropolog och etnolog som utbildar i ämnen såsom kulturmöten, social 
kompetens och arbetsplatsrelationer menar att det är viktigt att gruppmedlemmarna har en 
vilja till samarbete och är beredda att avsätta tid till det. I samarbetet kanske vi dominerar 
eller underordnar oss och det är viktigt att självrannsaka sig och se om det finns en tendens att 
ständigt dominera eller ständigt underordnar sig. Eleverna måste få hjälp med att se detta och 
försöka vända det, genom att tillexempel den dominerande prövar att sitta tyst så kanske den 
tystlåtne börjar prata och tvärtom. Ett samarbete fungerar inte bra om man inte också 
uppfyller en del av de övriga kraven för social kompetens såsom förmåga till kommunikation, 
en positiv människosyn och ansvarstagande.  
 
Kveli (1994) betonar att vår självuppfattning kan skilja sig från den bild andra har om oss. 
Hur vi själva framstår i samvaron och i samarbetet med andra kan vi vara omedvetna om. 
Färdigheter i socialt umgänge måste tränas upp i praktiken. Dessutom är det viktigt att vi 
pratar om kommunikationen och om hur vi uppfattar varandra så att vi kan reda ut 
missförstånd och bredda vår förståelse av samspelet.  
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1.10 Praktiskt arbete med gruppstärkande övningar 
 
Wahlström beskriver i boken Gruppen som grogrund (1993) en metod för hur man kan arbeta 
personlighetsutvecklande med barn i grupp. Syftet med metoden är att stärka barnens 
identitetsutveckling och självförtroende samt att barnen ska kunna känna trygghet i den 
utvecklande och positiva atmosfär som kan skapas i gruppen. Wahlström formulerar ett klart 
och tydligt mål med detta arbete:   

 
MÅLET ÄR ATT BARN, som får uppleva delaktighet i en permanent grupp av 
klasskamrater, som stöttar varandra, ska stärka sitt självförtroende, uppträda mer 
ansvarsfullt och bli mer motiverade för skolarbetet. I och med att grupperna blir effektiva 
arbetsgrupper, kan läraren ägna sig mer åt kreativ undervisning och mindre åt att hålla 
ordning. (Wahlström, s. 27) 

 
Wahlströms metod bygger på fyra hörnstenar/normer som är aktivt lyssnande, inga tråkningar, 
rätt att avstå och sekretess. 

• Att lyssna aktivt innebär att man lyssnar till både ord, tonfall och kroppsspråk. 
Det innebär också att kunna ge bekräftelse till den som talat. Detta är något som 
både barn och vuxna behöver träna på.  

• Inga tråkningar handlar om att inte med ord, gester eller annat kroppsspråk göra 
sådant som får en gruppmedlem att känna sig mindre betydelsefull.  

• Rätt att avstå innebär att det finns en frihet att välja bort övningar som till en 
början kan upplevas som hotfulla eller närgångna. I grupper med yngre barn kan 
det till att början med vara många barn som avstår från att svara på frågor. Det 
kan bero på att de inte vet vad de ska svara eller för att de är blyga och osäkra. 
Om man lyckas skapa ett tryggt klimat vid övningarna, så deltar alla så 
småningom. 

• Sekretess innebär att man strävar efter att behålla det som sagts inom gruppen. 
Det som är berättat i förtroende, det berättar man inte för andra. 

   
I vårt praktiska arbete med eleverna i de gruppstärkande övningarna har vi tagit fasta på dessa 
normer och arbetat aktivt med normerna tillsammans med eleverna. 
 
2. Syfte     
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur eleverna upplever gruppstärkande 
samarbetsövningar och om de förstår att innehållet i övningarna har som mål att de ska 
uppleva delaktighet och trygghet i gruppen. Vi vill även undersöka om det finns någon 
skillnad mellan eleverna i år 1 och år 2 i fråga om ovanstående. 
 
3. Metod 
 
I avsnittet beskrivs undersökningspersonerna och bortfallet vid undersökningen. Vidare 
beskrivs våra metodval för undersökningen; enkät, kvalitativa gruppintervjuer och 
observationer. Här beskrivs också genomförandet av undersökningen samt analys och 
tolkning.  
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3.1 Undersökningspersoner 
 
Vi genomförde vår undersökning i två olika klasser, år 1 och år 2, i en skola i östra 
Norrbotten. Undersökningsgruppen bestod av 20 elever i år 1 och 25 elever i år 2. 
 
3.2 Bortfall 
 
Vid enkätundersökningen var bortfallet i år 1 fyra elever och i år 2 två elever. Vid 
övningstillfällena förekom det en del frånvaro på grund av sjukdom eller annan frånvaro från 
skolan.   
 
3.3 Metodval 
 
Våra metodval bestod av både kvantitativa och kvalitativa moment. Eftersom vi inledningsvis 
var intresserade av att veta hur många elever som upplevde sig delaktiga och trygga i klassen 
samt att få en bild av hur eleverna ser på sig själva i samspel med andra, valde vi att göra en 
kvantitativ undersökning i form av enkät (bilaga 1). Trost (2001) menar att om man vill kunna 
ange frekvenser ska man göra en kvantitativ studie. Patel & Davidsson (2003) säger att 
fördelen med enkäter är att man når många människor och att det inte kräver lika mycket 
resurser som om man skulle intervjua alla personligen. Vi valde att använda oss av en enkät 
eftersom det kan vara lättare att få svar på känsliga frågor när eleven får svara på egen hand 
och inte behöver prata med någon, vilket också Patel & Davidsson påtalar. Nackdelarna med 
en enkät är att alla kanske inte svarar och att det inte går att veta säkert om de svarat på ett 
seriöst sätt. Vi valde att göra en strukturerad enkät med fasta svarsalternativ för att kunna 
analysera svaren kvantitativt. När vi gjorde enkätfrågorna utgick vi från Wahlströms (1993) 
trygghetspunkter och dessutom utgick vi från de mål som hon formulerar för arbete med 
övningar med syfte att skapa delaktighet och trygghet i gruppen. På enkäten fick eleverna 
kryssa i om de var pojke eller flicka, detta genusperspektiv är dock inget som vi har tagit med 
och diskuterar i undersökningen. 
 
Enligt Patel & Davidsson (2003) är observationer bra att använda vid undersökningar av 
processer och beteenden i ett naturligt sammanhang. Vid en observation är man där när det 
händer och behöver inte lita på personers minne eller förmåga att återberätta. Ofta kan man 
använda observation som komplettering till andra metoder. Vid en ostrukturerad observation 
använder man sig inte av ett observationsschema utan skriver ned allt som händer oftast i 
form av nyckelord. Vi har under vårt arbete fört loggbok. Vår uppmärksamhet har i enlighet 
med vårt syfte varit speciellt inriktat på hur genomförandet av övningarna fungerat i avseende 
på elevernas beteende och reaktioner och hur de efterföljande diskussionerna i de aktuella 
grupperna gått. Patel & Davidsson (2003) säger också att observatören kan förhålla sig på 
olika sätt i observationen. En deltagande observatör tar aktiv del i den situation som ska 
observeras, om observatören ska vara känd i gruppen som observeras krävs det att alla i 
gruppen är villiga att acceptera observatörens närvaro.  Eftersom vi var lärare i de aktuella 
situationerna var vi kända deltagande observatörer. 
 
För att få en djupare kunskap än den vi fått via våra observationer valde vi även att använda 
oss av kvalitativa intervjuer. Enligt Trost (2005) strävar man i kvalitativa intervjuer efter att få 
svar på hur och inte på varför. Intervjuaren ska försöka förstå hur den intervjuade tänker och 
känner, därför bör man ställa konkreta frågor om beteenden och händelser. Att intervjua barn 
kan vara komplicerat på grund av att barn har svårt att koncentrera sig och sitta stilla en längre 
tid. Alltså bör intervjuerna vara korta och kanske måste man göra flera intervjuer med barnen. 
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I vår undersökning gjorde vi gruppintervjuer (bilaga 2) med 6 till 9 barn, för att vi ville ta reda 
på hur barnen upplevt övningarna och om de förstått syftet med dem. Doverborg-Österberg & 
Pramling (1985) menar att fördelen med gruppintervjuer är att barnen blir medvetna om olika 
sätt att tänka och att de får ta del av kamraternas funderingar. Men de säger också att när man 
intervjuar barn i grupp är det viktigt att vara medveten om de mekanismer som styr en grupp. 
Det gäller att vara uppmärksam så att alla får komma till tals. Vid intervjutillfällena använde 
vi oss inte av bandspelare eftersom vi ansåg att det skulle bli svårt att lyssna på inspelningen 
med så många deltagare. Vi valde istället att anteckna och sedan renskriva intervjuerna. 
 
3.4 Genomförande 
 
Vecka 39 besökte vi våra handledare på praktikplatsen. I samband med detta lämnade vi 
föräldrabrevet (bilaga 3) som skickades hem med eleverna. 
Vecka 40-45 gjorde vi vår slutpraktik. Under den första veckan på praktiken observerade vi 
om eleverna verkade trygga i klasserna. I slutet av denna vecka fick eleverna svara på enkäten 
då klasserna var uppdelade i mindre grupper. Eftersom läskunnigheten hos eleverna varierade 
valde vi att läsa och förtydliga frågorna. Vi talade om för eleverna att det var viktigt att de 
funderade och svarade så ärligt som möjligt på varje fråga. Vi poängterade att svaren var helt 
anonyma.  
Under de följande veckorna arbetade vi med gruppstärkande samarbetsövningar (bilaga 4) i 
hel klass, halvklass och uppdelade i 3 grupper i respektive klasser. Den huvudsakliga 
anledningen till att grupperna var uppdelade på detta sätt var att klasserna var schemalagda så. 
När vi planerade övningarna utgick vi från klassernas indelning vid de olika tillfällena och 
lade övningar som var lämpliga för respektive gruppstorlek. I samband med gruppövningarna 
fick eleverna berätta om hur de upplevt dessa, vad som var svårt/lätt och varför det 
fungerat/inte fungerat. Under de två klassernas idrottslektioner har vi båda deltagit som ledare 
och under de övriga lektionstillfällena har vi varit i var sin klass. Sista veckan på praktiken 
genomförde vi våra gruppintervjuer med eleverna indelade i grupper om 6-9 barn. 
Intervjuerna genomfördes i ett klassrum som var känt och lugnt då det endast var intervjuaren 
och de intervjuade som befann sig i rummet.  
 
3.5 Analys och tolkning 
 
När vi gjorde den kvalitativa bearbetningen har vi analyserat och sammanställt våra 
loggböcker och intervjusvaren. Patel & Davidsson (2003) menar att detta förfaringssätt gör att 
kvalitativa undersökningar är tids- och arbetskrävande, vilket är en av nackdelarna med denna 
metod. För att lättare kunna analysera vårt insamlade material har vi renskrivit alla 
observationer och intervjuer så fort som möjligt efter de olika övningstillfällena. Därefter har 
vi gjort löpande analyser. Patel & Davidsson (2003) menar att det är praktiskt att göra löpande 
analyser när vi arbetar med en kvalitativ undersökning. Fördelen med löpande analyser är att 
de kan ge idéer om hur vi ska gå vidare, vi kan upptäcka att deltagarna uppfattar frågor och 
situationer på ett sätt som vi inte tänkt på, ny information kan på detta sätt berika 
undersökningen.  Ju längre tid som går innan vi påbörjar analysen desto svårare är det att få 
ett levande förhållande till sitt material. Enkäterna sammanställde vi klassvis efter 
enkättillfällena. Inför slutbearbetningen har vi läst igenom hela textmaterialet flera gånger. 
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4. Resultat 
 
Här nedan redovisas först resultatet av enkätundersökningen i form av en tabell med 
förtydligande text. Därefter följer en sammanfattad redovisning av våra observationer, både 
den inledande och de genomförda gruppövningarna med diskussioner. Avslutningsvis 
redovisas resultatet av gruppintervjuerna. 
 
4.1 Enkät 
 
Vi presenterar resultaten från år 1 och år 2 var för sig för att möjliggöra en jämförelse på 
eventuella skillnader mellan klasserna. Vid enkätundersökningen hade vi, som vi tidigare 
nämnt, ett bortfall på fyra elever i år 1 och två elever i år 2. Resultatet bygger alltså på 16 
elever i år 1 respektive 23 elever i år 2, sammanlagt 39 elever. Noterbart är att på fråga fem i 
enkäten är det en elev i år 2 som inte svarat på frågan.  
 
Tabell 1.  Svarsfrekvens  
 

 

  År 1 År 2 
Påståenden: Nej Ibland Ja Nej  Ibland Ja 
1. Jag trivs i min klass. 0 3 13 0 7  16 
2. Jag tycker om rasterna. 0 0 16 0 8 15 
3. Jag vågar klä mig precis som jag vill. 1 6 9 1 3 19 
4. Jag har någon att vara med i klassen. 0 0 16 1 4 18 
5. En del i klassen bestämmer mycket över de andra. 9 2 5 3 9 10 
6. Jag vågar tala om att jag är bra på något. 0 1 15 0 1 22 
7. Jag får beröm av mina kompisar när jag gör något bra. 0 2 14 3 11 9 
8. Jag ger beröm när någon gör något bra. 1 1 14 0 9 14 
9. I klassen lyssnar vi på varandra.  0 1 15 0 6 17 
10. Jag vågar prata inför klassen. 0 0 16 0 4 19 
11. Jag vågar säga vad jag tycker fast ingen annan tycker
som jag. 

0 5 11 1 4 18 

12. Jag säger dumma saker till mina klasskompisar. 13 1 2 16 6 1 

Påstående 1: Sammantaget de båda klasserna är det fler elever som trivs än de som inte trivs. 
 
Påstående 2: Vi ser att alla elever i år 1 tycker om rasterna men i år 2 är det ungefär en 1/3 
som svarat att de ibland gör det. Sammantaget de båda klasserna är det fler elever som tycker 
om rasterna än de som inte gör det. 
 
Påstående 3: Visar att större del av eleverna i år 2 vågar klä sig precis som de vill, jämfört 
med år 1.  
 
Påstående 4: Visar att alla i år 1 svarar att de har någon att vara med i klassen. I år 2 däremot 
är det en elev som svarat att denne inte har någon att vara med i klassen och 4 har svarat att de 
ibland har det.   
 
Påstående 5: Vi ser att större del av eleverna i år 2 anser att vissa i klassen bestämmer mycket 
över de andra jämfört med år 1. 
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Påstående 6: Visar att nästan alla elever i år 1 och år 2 vågar tala om att de är bra på något. 
 
Påstående 7: Vi ser att större del av eleverna i år 1 säger att de får beröm av sina kompisar när 
de gör något bra jämfört med år 2. 
 
Påstående 8: Visar att större del av eleverna i år 1 svarar att de ger beröm när någon gör något 
bra jämfört med år 2, men en elev i år 1 svarar att denne inte ger beröm. 
 
Påstående 9: Vi ser att större del av eleverna i år 1 svarar att de lyssnar på varandra i klassen 
jämfört med år 2. 
  
Påstående 10: Vi ser att alla elever i år 1 vågar prata inför klassen däremot är det 4 elever i år 
2 som svarar att de ibland vågar det. 
 
Påstående 11: Visar att större del av eleverna i både år 1 och 2 vågar säga vad de tycker fast 
ingen annan tycker som de. En elev i år 2 svarade att denne inte vågade göra det. 
 
Påstående 12: Visar att större delen av eleverna i år 1 och år 2 inte säger dumma saker till sina 
klasskompisar.  
   
Sammanfattningsvis har enkätsvaren visat att större del av eleverna i år 1, i jämförelse med år 
2, trivs i klassen, tycker om rasterna, har någon att vara med i klassen, får beröm av sina 
kompisar, vågar berömma och att de vågar prata inför klassen. Däremot är det större del av 
eleverna i år 2 som vågar klä sig precis som de vill, anser att vissa i klassen bestämmer, vågar 
tala om att de är bra på något och vågar säga vad de tycker fast ingen annan tycker som de.  
 
Sammantaget i de båda klasserna visar resultatet att det är fler elever som trivs i sin klass än 
de som inte trivs, fler som vågar klä sig som de vill, fler som har någon att vara med osv. 
Däremot är det fler elever som anser att vissa i klassen bestämmer mycket över andra, än de 
som inte anser det. 
 
4.2 Observationer 
 
4.2.1 Inledande observationer i klasserna 
 
Intrycket av år 1 under första veckan var att det förekom en hel del konflikter i klassen och att 
klassen inte fungerade som en trygg grupp. Under rasterna och någon gång under lektionerna 
förekom tråkningar, svordomar och nedvärderande gester mellan vissa elever. På lektionerna 
var däremot andra elever, framförallt flickor, mycket försiktiga och talade väldigt tyst.  
 
Intrycket av år 2 under första veckan var att eleverna verkade trygga i klassen och visade 
varandra hänsyn. Alla elever vågade t ex redovisa och tala inför klassen och de samarbetade 
även sinsemellan. Atmosfären under lektionerna var positiv. Under rasterna däremot förekom 
en del konflikter i samband med hockeyspel och ibland gick det så långt att det blev 
handgemäng, tråkningar, svordomar och nedvärderande gester mellan deltagarna. 
 
 
 
 

 12



4.2.2 Observationer — gruppstärkande samarbetsövningar 
 
Under lektionstillfällena har vår uppmärksamhet i enlighet med vårt syfte varit speciellt 
inriktat på hur genomförandet av övningarna fungerat med avseende på elevernas samarbete 
och hur efterföljande diskussioner utifrån de planerade frågorna till övningarna gått. 
 
År 1 
Lektionstillfälle 1, Idrott 
Eleverna tyckte att övningarna var roliga men i en del övningar hade de svårt att samarbeta 
och de förstod inte syftet med vissa övningar t ex översvämningen och kanelbullen. I Svarte 
Per i kedja gick det bra att jaga när det inte var så många i kedjan, det tyckte barnen också. De 
sa att det var svårt när man drog åt olika håll och svårt att veta vem som styrde. Kedjan gick 
sönder flera gånger för att barnen drog åt olika håll. Övningarna fungerade bättre när vi talade 
om att de måste prata med varandra för att komma överens och springa åt samma håll. I 
översvämningen försökte alla pojkar vara i samma ring mot slutet blev det knuffar för de som 
var i ringen ville vara kvar. Det blev fem barn var i två ringar och sju flickor i en ring, 
flickorna sa att det klarade av att vara så många för att de kramades. 
 
Lektionstillfälle 2, Aktivt lyssnande 
En del av eleverna hade svårt att komma på vad de skulle säga så de behövde inte säga det på 
första varvet utan vi gick ett varv till med de elever som inte svarat. För det mesta sa dessa 
något som någon annan redan hade sagt. Eleverna hade svårt att sitta stilla och lyssna vad alla 
sa.  
 
Lektionstillfälle 3, Samarbetsövningar 
Eleverna tyckte att det var svårt att ställa sig i storleksordning och i en grupp tog en elev 
kommandot och flyttade runt de andra och på så sätt klarade de övningen. I följa John i par 
hade en del par svårt att komma överens om vad de skulle göra, det gick bättre när jag sa att 
de måste tala med varandra och komma med förslag på rörelser.  
 
Lektionstillfälle 4, Idrott 
Den här gången fungerade samarbetet bättre i alla övningar än förra gången. I översvämning 
var det fortfarande lite knuffar. I svarte Per i kedja gick det bättre än förra gången, kedjan gick 
sönder någon enstaka gång. 
 
Lektionstillfälle 5, Vi gör en saga 
Samarbetet fungerade bra men fantasierna skenade iväg till sånt som ej är lämpligt att ha i en 
massage-saga. En del grupper hade till att börja med svårt att komma på något, satt mest tysta 
och ingen ville säga något men när vi sa att de skulle tala med varandra och komma med 
förslag gick det bättre. 
 
Lektionstillfälle 6, Redovisning massage-saga 
Redovisningarna gick bra och alla tordes gå fram och redovisa. Barnen kom i förväg överens 
om vem som skulle göra vad vid redovisningen. I en grupp ville ingen av de läskunniga läsa 
då sa en pojke ”jag kan läsa” fast han inte ännu lärt sig det. Alla lyssnade uppmärksamt på 
redovisningarna. 
 
Lektionstillfälle 7, Idrott 
Eleverna förstod syftet med övningarna bättre nu än tidigare. De gav varandra muntliga tips 
på hur de skulle samarbeta t ex att komma igenom rockringen utan att släppa varandras 
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händer. De tyckte inte att det var särskilt svårt. Eleverna hade svårt att hålla ihop i långe orm 
och gick bara runt i en cirkel. Barnen i mitten av ormen sa att det var svårt att hänga med och 
veta åt vilket håll de skulle. 
 
Lektionstillfälle 8, Värderingsövning 
En del elever såg var kompisarna ställde sig och gick till samma ställe. En del ställde sig på 
ja-sidan och när jag frågade varför de stod just där och om de var helt ärliga så flyttade de på 
sig till någonstans mittemellan.   
 
Lektionstillfälle 9, Idrott 
Barnen samarbetade bra men en del uppgifter var svåra att klara när de var fem elever i 
samma lag som skulle samarbeta t.ex. att gå med ärtpåsar mellan sig runt en kon och hoppa 
vagga två och två. Detta tyckte även barnen var svårast, de andra uppgifterna var lätta tyckte 
de.   
 
Lektionstillfälle 10, Två och en krita 
Eleverna hade svårt att vara tysta och de pratade lite mellan varandra. I vissa fall syntes det att 
det var en som styrde pennan, den elev som styrde tyckte inte att det var så men den som inte 
styrde sa att han bara följde med. En del turades om att styra.  
 
År 2 
Lektionstillfälle 1, Aktivt lyssnande 
De flesta av barnen kunde på en gång tala om vad de var bra på, svaren var varierande, att 
rita, spela hockey, spela poker, läsa, dataspel mm. Några fick fundera lite på frågan om vad de 
var stolta över, men alla var stolta över något t.ex. att de uppträtt i småstjärnorna, tagit olika 
simmärken, har många vänner, har bra vänner. De menade att de var stolta när de klarat något 
svårt eller gjort något som de var lite pirriga för att göra. Det blev en bra diskussion. Barnen 
kunde förklara på ett bra sätt vad det var för skillnad på att vara stolt över något och vara bra 
på något.  
 
Lektionstillfälle 2, Idrott 
Följa John i par fungerade bra, även om det hos vissa par var en som tog ledningen eller att 
paret gjorde olika rörelser. I svarte Per i kedja gick det bra att jaga när det var få barn i kedjan, 
det tyckte barnen också. De sa att det var svårt att jaga när man drog åt olika håll och svårt att 
veta vem som styrde, då gick kedjan sönder. Leken var mycket uppskattad och barnen kom 
fram till att ”man måste prata ihop sig” 
I översvämning försökte alla pojkar i gruppen vara i samma rockring, och först när de såg att 
de inte skulle rymmas gick de i samma ringar som flickorna. Eleverna tyckte att det var svårt 
att hålla balansen när det blev trångt, men sa att det gick bra om man kramade om varandra. 
I rockringen gav barnen varandra muntliga tips på hur de skulle kunna komma igenom 
rockringen utan att släppa varandras händer. De tyckte inte att det var särskilt svårt. 
 
Lektionstillfälle 3, Aktivt lyssnande 
Många barn hade till en början svårt att säga något om sig själv. Men när vi hade gått varvet 
runt och de fått fundera en stund till lossnade det för de flesta och alla kunde berätta utifrån 
påståendena. I diskussionen sa barnen att de fått veta nya saker om varandra t ex sa en pojke 
”inte visste jag att hon kunde köra fyrhjuling och att hon är bra på det”. Övningen upplevdes 
som positiv. En del elever hade svårt att sitta still och lyssna. 
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Lektionstillfälle 4, Efterlysning av klasskamrat 
Barnen hade till en början svårt att komma överens om vem som skulle göra vad, men det 
fungerade bra med handledning. Alla tyckte det var roligt att skriva efterlysningen och att få 
vara lite kluriga så att de inte berättade för mycket. När grupperna var klara fick de gå fram 
och läsa upp sin efterlysning, även här fungerade samarbetet bra. De andra grupperna fick 
räcka upp handen när de trodde sig veta vem den efterlysta var. De efterlysta tyckte att 
beskrivningarna stämde bra på dem. Sammanfattningsvis fanns kommentarer som ”Den bästa 
lektion vi har haft”, ”Roligt att samarbeta och efterlysa varandra” Alla lyssnade på vad 
kompisarna sa.  
 
Lektionstillfälle 5, Idrott 
Samarbetet fungerade bättre denna gång, i följa John i par fick barnen några minuter på sig att 
komma överens om hur de skulle göra. Det gick bra att jaga den här gången, nu visste barnen 
hur de skulle göra för att kedjan skulle dra åt samma håll. Barnen i kedjan stannade då och då 
och bestämde hur de skulle jaga. Eleverna tyckte själva att samarbetet fungerade mycket 
bättre denna gång. I översvämning samsades de utan att bry sig ifall det var flickor eller 
pojkar i ringen. 
 
Lektionstillfälle 6, Vi gör en saga 
Till en början hade eleverna svårt att komma överens om både innehåll och arbetsfördelning. 
Men lite hjälp fungerade det bättre och eleverna kom i gång med att skriva och hitta på 
rörelser. De tyckte att det var svårt att hitta på rörelserna till sagan och att det var lite jobbigt 
att skriva. I en del grupper delade eleverna på arbetet på så sätt att en skrev och de andra 
berättade, andra grupper turades om med att skriva och berätta. Något barn tyckte att de inte 
fått vara med och hitta på. Överlag tyckte de flesta elever att det varit roligt och att de 
samarbetat bra. 
 
Lektionstillfälle 7, Idrott 
I spegelbild var det lättast att leda alltså vara den som speglar sig. Det var svårt att hinna göra 
alla rörelser när man var spegel. Det var roligt tyckte alla, men det var jobbigt. Busdelar var 
svår göra, det var för många olika saker baren skulle ta hänsyn till. De tyckte själva att det var 
svårt men ganska roligt, svårast var att ha kroppskontakt med sitt lag. I smittan svarade barnen 
att leken tar slut om man inte hjälper varandra, då blir alla smittade. 
 
Lektionstillfälle 8, Redovisning massage-saga 
Alla tyckte att det var roligt att redovisa och man hade kommit överens om vem som skulle 
läsa och vilka som skulle göra rörelserna. En del elever sa att det kändes bra och att de var 
stolta över att de hittat på sagan själva med sin grupp.  
 
Lektionstillfälle 9, Idrott 
Samarbetet fungerade bra. Barnen tyckte att det var svårt att hoppa rep tillsammans två och 
två och att kasta bollen med sina sammanbundna händer. De sa att man måste prata med 
varandra när man gjorde de olika övningarna eller att en får leda ibland. 
 
Sammanfattning av observationer 
Övningarna har övervägande fungerat mycket bra och med tiden har samarbetet mellan 
eleverna utvecklats. Till en början var vissa elever lite avvaktande till en del övningar men 
under arbetets gång har det skett en positiv utveckling. Eleverna har upplevt övningarna som 
lustfyllda och det har varit lätt att engagera dem.  
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4.3 Gruppintervjuer 
 
På första frågan: Varför tror ni att vi har arbetat med gruppövningarna? svarade de flesta 
eleverna i år 1 att syftet var att lära sig sånt som t ex svenska och matematik och att träna 
kroppen, men några sa att syftet varit att: 
”Lära sig att hjälpas åt” 
 
 I år 2 svarade några elever att syftet var att träna muskler, kondition och ork, springa åt 
samma håll men de flesta eleverna sa att syftet varit att: 
”Träna samarbete” 
”Lära känna kompisarna bättre så att alla blir vänner” 
”Jobba tillsammans och komma överens.” 
 
På andra frågan: Hur har ni gjort när ni samarbetat? svarade eleverna i båda klasserna att de 
hjälpts åt, kramats och att de har pratat med varandra om hur de ska göra. 
”Pratat ihop oss, så att alla vet hur vi ska göra, då gick det bättre” 
”Lyssnat på varandra” 
”Vi har jobbat och bestämt och hittat på tillsammans” 
”På gympan pratade vi om hur vi ska göra, stå på tå och hålla om varandra”  
 
På tredje frågan: Hur har ni upplevt de olika övningarna? Bra/dåligt, vad/varför? svarade 
eleverna i båda klasserna att de flesta övningar har varit både bra och roliga.  
”Allt har varit roligt- det var annorlunda saker”  
”Superroligt att arbeta tillsammans” 
”Allt har varit bra, jag har varit med och bestämt” 
 
En del elever sa att vissa övningar varit tråkiga t ex kanelbullen, skrattleken och massage-
sagan. I massage-sagan upplevde några elever att de inte fått vara med och bestämma. 
 
5. Diskussion 
 
5.1 Trovärdighet 
 
Att mäta hur eleverna upplever gruppstärkande samarbetsövningar och om de förstår syftet 
med dem är svårt. Enligt Patel & Davidsson (2003) omfattar validiteten i kvalitativa studier 
hela forskningsprocessen. I den kvalitativa forskningen handlar det om att upptäcka 
företeelser, att tolka och förstå livsvärden och att beskriva uppfattningar. Validiteten är inte 
enbart relaterad till själva datainsamlingen, utan genomsyrar istället forskningsprocessens 
samtliga delar. Validiteten beror på hur forskaren kan tillämpa och använda sin förförståelse 
och om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning. Validiteten kan 
också kopplas till om forskaren lyckats fånga det som är mångtydigt och kanske 
motsägelsefullt. Om forskaren väljer att formulera flera olika tolkningar kan validiteten 
kopplas till att kunna argumentera för den troligaste tolkningen. Validiteten kan också kopplas 
till om tolkningarna kan kommuniceras så att meningen hos dessa framträder.     
  
Vi har använt oss av enkäter (bilaga 1), observationer och gruppintervjuer (bilaga 2) för att få 
ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Vi har inledningsvis använt oss av en enkät för att se 
hur många elever som känner sig delaktiga och trygga i klassen. Patel & Davidsson (2003) 
menar att det kan vara lättare att få svar på känsliga frågor när eleven får svara på egen hand 
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och inte behöver prata med någon. Enkäterna i vår undersökning besvarades anonymt och vi 
var noga med att poängtera för eleverna att enkäten skulle besvaras ärligt. Vi kan dock inte 
med säkerhet veta hur ärligt eleverna har svarat på enkäten och om de förstått påståendena 
helt. Genomförandet av enkäten gjordes i mindre grupper där vi gav noggranna instruktioner 
till hela enkäten och enskilda frågor för att minimera risken för missförstånd.  
 
Under arbetets gång har vi använt oss av ostrukturerade observationer speciellt inriktade på 
hur övningarna fungerat. Vi anser att våra observationer har god tillförlitlighet eftersom vi har 
utgått från samma kriterier vid varje lektionstillfälle. Tillförlitligheten styrks också av att vi 
vid vissa lektionstillfällen varit två observatörer, överensstämmelsen mellan observationerna 
utgör då ett mått på tillförlitligheten. (Patel & Davidsson 2003)  
 
Avslutningsvis genomförde vi gruppintervjuer med eleverna indelade i grupper om 6-9 barn. 
Våra intervjuer hade hög grad av standardisering då vi ställde likalydande frågor i samma 
ordning till varje grupp. Eftersom syftet med en kvalitativ intervju är att försöka förstå hur 
den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter och uppfattningar den intervjuade har 
om någon företeelse krävs att intervjuerna lämnar maximalt svarsutrymme, alltså är 
ostrukturerade, vilket våra intervjuer var. (Patel & Davidsson 2003) Vi är väl medvetna om att 
nackdelen med gruppintervjuer är att alla kanske inte kommer till tals och att de intervjuade 
kan påverka varandras svar. Vi valde ändå att göra gruppintervjuer och vi försökte få alla 
elever att vara delaktiga eftersom en av fördelarna med gruppintervjuer är att eleverna blir 
medvetna om olika sätt att tänka då de får ta del av kamraternas funderingar. Vi anser att 
tillförlitligheten varit god vid intervjutillfällena.  
 
Patel & Davidsson (2003) skriver att triangulering är ett ofta använt begrepp i den kvalitativa 
forskningsprocessen. Triangulering kan ske på flera olika sätt. Vid datainsamlingen kan olika 
metoder tillämpas t ex intervjuer, observationer, dagböcker och dokument. Informationen från 
dessa sammanställs i analysen för att ge en så fyllig bild som möjligt. Resultatet av dessa 
olika metoder kan styrka varandra eller peka åt olika håll och båda utfallen kan vara 
intressanta. Triangulering kan också innebära att flera forskare studerar samma företeelse för 
att få ett mer nyanserat underlag, där forskarna inte behöver komma fram till samma sak, en 
variation kan istället berika studien.  
 
Eftersom vi i vårt arbete använt oss av tre olika insamlingsmetoder; enkät, observationer och 
gruppintervju anser vi att vårt arbete lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur eleverna upplever gruppstärkande 
samarbetsövningar och om de förstår att innehållet i övningarna har som mål att de ska 
uppleva delaktighet och trygghet i gruppen. Lpo 94 betonar att ”Skolan skall sträva efter att 
varje elev … känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 
andra”.(s. 24) Vi anser att bra sammanhållning och ett bra samarbete är grunden till allt arbete 
i en klass för att eleverna ska känna trygghet i skolmiljön. Även Wahlström menar att det är 
viktigt att lära barnen att samarbeta för att de ska kunna fungera tillsammans, då samarbetet är 
utvecklande för förmågan att inhämta kunskaper. Vi har i vår undersökning tagit fasta på detta 
och vi tycker att arbete med gruppstärkande övningar är något som alla skolor bör arbeta 
aktivt med.  
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När det gäller första veckans observationer av klasserna var syftet att få en uppfattning 
huruvida eleverna känner sig trygga och delaktiga i klassen. Det vi kunde se var att eleverna i 
år 1 verkade mindre trygga än i år 2. Under lektionerna kunde vi se att en del elever i år 1, 
framförallt flickor, verkade osäkra och var försiktiga. De talade väldigt tyst när de skulle tala 
inför klassen eller svara på frågor, detta tycker vi kan kopplas till det Wahlström säger om den 
yttre- och inre tryggheten. Hon menar att vi generellt är bra på att skapa trygghet i den yttre 
miljön och hon säger vidare att vi som pedagoger även måste skapa en miljö som innebär en 
inre trygghet för eleverna. Som vi såg i bakgrunden talar även Maslow om att 
trygghetsbehovet måste tillfredsställas innan individen kan utveckla sin självuppfattning. Han 
säger att självvärdering har två källor, en inre - hur jag ser på mig själv, och en yttre - andras 
mening om mig. Den människa som saknar sin inre källa till självvärdering får lätt dåligt 
självförtroende eftersom hon förlitar sig på andra yttre källor. Eftersom hela skolsituationen är 
ny för eleverna tror vi att eleverna inte hunnit bli trygga i miljön. Det är inte heller säkert att 
lärarna har hunnit arbeta tillräckligt mycket och målinriktat med att förbättra samspelet och 
arbetsmiljön i klassen så som Kveli framhåller är nödvändigt för att eleverna ska känna 
delaktighet med sina klasskamrater och lärare.  
 
En annan orsak till att vi upplevde eleverna i år 1 otrygga, var att det under rasterna förekom 
bråk, tråkningar, svordomar och nedvärderande gester mellan vissa elever. Vi tror att detta 
kan bero på att eleverna inte har lärt sig att samspela som en fungerande grupp och att lyssna 
aktivt på varandra, eller att det är för många elever som försöker delta i aktiviteterna ute på 
rasterna. Som vi såg i bakgrunden talar Granér om att en grupps övre gräns för antalet 
deltagare beror på hur många som kan ha en relation till varandra samtidigt. Vi tror att det 
också kan bero på att eleverna under rasterna känner att de har mer frihet och kan göra som de 
vill när inte läraren har uppsikt över dem hela tiden. Granér definierar grupp som en samling 
människor i samspel med varandra där alla bidrar med vad de gör och inte gör till det som 
händer, något som i sin tur påverkar var och en i gruppen. Vi såg att de här eleverna upplevde 
avvikande åsikter som hotfulla, de var inte generösa mot andra och vi tror att de inte vågade 
vara sig själva. Istället för att lösa konflikterna genom diskussion tog eleverna till svordomar 
och knytnävar. Vi anser att det här beteendet står helt i kontrast till Wahlströms kännetecken 
på elever som är helt trygga. 
 
I år 2 kunde vi se att eleverna verkade trygga och delaktiga i klassen. Atmosfären under 
lektionerna var positiv och eleverna visade varandra hänsyn. Alla elever vågade t.ex. redovisa 
och tala inför klassen och de samarbetade även sinsemellan. Situationen mellan eleverna i 
klassen under lektionstid stämde väl in på de kännetecken för helt trygga elever som 
Wahlström beskriver t.ex. att de vågar vara med och bestämma och att de vågar hävda sina 
önskningar och behov i gruppen. I klassen fanns dock ett par elever som inte vågade hävda sin 
åsikt och vara med och bestämma tillsammans med alla. Under rasterna däremot förekom en 
del konflikter i samband med hockeyspel och ibland gick det så långt att det blev bråk, 
tråkningar, svordomar och nedvärderande gester mellan deltagarna. Även här berodde 
konflikterna ofta på att de inblandade upplevde avvikande åsikter som hotfulla. Det gick åt 
mycket tid och energi att försöka reda ut och lösa dessa konflikter.  
 
Observationerna visade också att de två klasserna befann sig i två olika stadier i 
grupputvecklingen. Utifrån det gemensamma mönster i gruppers utveckling som både Granér 
och Malten beskriver har vi dragit slutsatsen att år 2 har kommit längre i grupputvecklingen 
än år 1. I år 2 upplevde vi att klassen befann sig någonstans mellan närmandefasen och 
samarbetsfasen. Vi kunde se att de var mer öppna, samarbetsvilliga och lyssnade på varandra 
vilket är typiskt för närmandefasen. Till viss del hade de börjat fokusera mer på uppgifterna 
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och försökte arbeta fram normer och regler för arbetsfördelning vid grupparbeten, vilket är 
karaktäristiskt för samarbetsfasen. I år 1 upplevde vi att klassen befann sig i konfliktfasen då 
individerna ofta hävdade sig själva och sina behov. Vi såg att klassen inte var sammanhållen 
utan den var splittrad i subgrupper, vilket också är karaktäristiskt när en grupp befinner sig i 
konfliktfasen. En sannolik anledning till att år 2 kommit längre i sin grupputveckling är att de 
varit i samma gruppkonstellation längre än år 1. I år 2 har det inte skett någon större 
förändring bland gruppmedlemmarna, de har haft samma lärare och vistats i samma lokaler i 
två år. År 1 däremot är en relativt ny gruppkonstellation med nya lärare och ny miljö. 
 
Enkäten som vi genomförde i början av praktiken syftade till att ta reda på om eleverna kände 
sig trygga i klassen utifrån Wahlströms (1993) kännetecken på de elever som är helt trygga.  

• de vågar hävda sin åsikt, även om den inte delas av andra 
• de vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för sina beslut 
• de vågar pröva nya saker, även om de inte är säkra på att lyckas 
• de vågar vara sig själv till det yttre och inre och vågar bejakade både det som är bra 

och mindre bra 
• de vågar lyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper) 
• de vågar hävda sina önskningar och behov i sin grupp 
• de är generösa mot andra och gör dem och sig själv synliga 
• de upplever inte avvikande åsikter som hotfulla  

 
Av resultatet i enkäten kan vi dra den slutsatsen att de allra flesta elever säger sig vara trygga, 
men vi kan ju inte med säkerhet veta att enkätsvaren verkligen visar hur eleverna känner. 
Eftersom barn ofta har en god uppfattning om hur vi vuxna vill att de ska bete i det sociala 
samspelet har tanken slagit oss att de kan ha svarat på enkäten utifrån detta och inte vad de i 
själva verket tycker. Våra observationer i år 1 under första veckan talar mot enkätsvaren då vi 
upplevde att klassen inte fungerade som en trygg grupp, i år 2 däremot styrker våra 
observationer enkätsvaren. Detta motsägelsefulla resultat ser vi inte som ett hinder eller ett fel 
i vår undersökning. Patel & Davidsson anser att det är normalt med motsägelsefulla och 
mångtydiga resultat, validiteten kan kopplas till om forskaren lyckats fånga det som är 
mångtydigt och kanske motsägelsefullt. Om forskaren väljer att formulera flera olika 
tolkningar gäller det att kunna argumentera för den troligaste tolkningen. Vi tror att den 
troligaste orsaken till det motsägelsefulla resultatet mellan enkäten och första veckans 
observationer i år 1 beror på att eleverna har svarat på enkäten utifrån hur de tror att lärare och 
vuxna vill att de ska uppföra sig. Vi har dragit denna slutsats utifrån efterföljande veckors 
observationer, som tydligt visar att eleverna i ord kan beskriva hur de ska bete sig i det sociala 
samspelet, men de har svårt att leva upp till detta i alla olika sociala situationer och krav som 
finns i skolan.  
 
Även om vi muntligt förtydligade påståendena vid enkättillfällena har vi i efterhand funderat 
över om eleverna kan ha uppfattat påståendena i enkäten på olika sätt och ur olika 
infallsvinklar. Vi tror att enkätens påståenden kan förstås på flera olika sätt t.ex. i fråga om 
klädsel så kan barnen ha tänkt att föräldrarna köper/väljer kläder åt dem och därför svarat på 
ett visst sätt. På påståendet ”jag vågar prata inför klassen” är det möjligt att eleverna har tänkt 
på allt samspråkande som sker under skoldagen, både på raster och under lektionerna, men det 
vi ville ha svar på är om de vågar ”redovisa” när klasskompisarna lyssnar. Påståendet ”en del i 
klassen bestämmer mycket över de andra” tror vi kan tolkas och förstås på olika sätt. Svaren 
på den frågan i enkäten gör att vi inte vet om eleverna upplevde att de sällan eller aldrig får 
vara med och bestämma eller om de själva tillhör gruppen som bestämmer mycket över andra 
och därför svarade som resultatet visar. Trots att vi har funderingar om att påståendena kan ha 
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uppfattats på olika sätt vid svarstillfällena, utgår vi i vår undersökning från att eleverna har 
förstått påståendena som de var avsedda att förstås och att det har svarat så som de verkligen 
upplever de olika situationerna, eftersom vi vid enkättillfällena var noggranna med att förklara 
varje påstående.  
 
Vårt intryck av observationerna i samband med de gruppstärkande samarbetsövningarna som 
vi planerat och genomfört är att samarbetet har fungerat bättre och bättre med tiden. Vid det 
första lektionstillfället, som var ett idrottspass, kunde vi se att eleverna hade svårt att förstå 
och genomföra de olika övningarna. Vi tror att detta beror på dels att övningarna var helt nya 
för eleverna men också att de inte var vana att samarbeta på det sätt som övningarna krävde. 
Det vi tydligt har sett i båda klasserna är att samarbetet mellan eleverna har utvecklats från 
tillfälle till tillfälle. Vi har också sett att eleverna har blivit mer engagerade och att de upplevt 
övningarna mer lustfyllda ju bättre samarbetet fungerat. Detta har också framkommit i 
diskussionerna med eleverna efter övningarna. 
 
I intervjuerna framkom det att endast några elever i år 1 möjligtvis förstått att övningarna 
syftat till att de ska uppleva delaktighet i gruppen, då de svarade att syftet med övningarna var 
att lära sig att hjälpas åt.  Däremot trodde de flesta eleverna i år 1 att syftet varit något helt 
annat som t.ex. att lära sig svenska och matematik och att träna kroppen. Vi tror att en 
anledning till att eleverna svarade på detta sätt är att de nyss börjat skolan och har 
uppfattningen att i skolan ska man lära sig att läsa, skriva och räkna. Denna uppfattning 
uppmuntras av vuxna som ofta säger ”vad roligt att börja skolan, då får du lära dig läsa, skriva 
och räkna”. En annan möjlig anledning till elevernas svar kan vara att de helt enkelt inte kan 
sätta ord på samarbetet. Det vi sett är att även om de inte har förstått syftet med övningarna så 
har de ändå kunnat beskriva hur de har gjort när de samarbetat när vi frågat runt specifika 
övningar, vilket vi tycker är positivt.      
I år 2 svarade de flesta elever att syftet med övningarna var att träna samarbete och att jobba 
tillsammans vilket visar att de har förstått syftet med övningarna. Detta styrks också av våra 
observationer och diskussioner vid de olika övningstillfällena. 
 
Sammanfattningsvis har alla elever tyckt bra om de flesta övningarna och upplevt dem som 
mycket roliga och lustfyllda. Många elever tyckte att övningarna var roliga för att de har fått 
arbeta och bestämma tillsammans och för att de har fått lära sig nya saker om varandra. 
Dessutom tyckte de att övningarna var annorlunda. Många elever uttryckte en önskan om att 
få fortsätta arbeta med gruppstärkande övningar efter vår praktik. För oss var det positivt att 
se att eleverna fått ett mer fungerande samarbete i övningarna och att de upplevde en sådan 
glädje tillsammans. Utifrån detta, tycker vi att vi kan känna oss mycket nöjda med vårat 
arbete då vi anser att vi till stor del har uppnått syftet med arbetet. 
 
5.3 Avslutande tankar 
 
Genom vårt examensarbete har vi kommit fram till att gruppstärkande övningar kan vara en 
metod för oss som professionella lärare, för att skapa större trygghet i klassen och därmed en 
positiv skolstart. Vi har kommit fram till att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med 
gruppstärkande övningar och aktivt lyssnande för att stärka självkänslan hos varje individ så 
att de ska uppleva delaktighet och trygghet i gruppen. Vi har under arbetets gång tydligt sett 
att eleverna under övningarna, har blivit mer tydliga för sig själv och för andra vilket har 
stärkt deras självkänsla. För barn är det viktigt att ”vara någon” i andras ögon men som vi ser 
det är det ändå viktigast att de har en egen inre positiv självkänsla. Elevernas identitet 
utvecklas och stärks när de får uppleva delaktighet och trygghet i sin livsvärld. 
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5.4 Fortsatt forskning 
 
Det är svårt att under en kort tidsperiod se om gruppstärkande samarbetsövningar skapar 
större trygghet i klasserna, detta skulle vara intressant att studera under en längre period. 
 
Som vi tidigare har nämnt i bakgrunden anser vi att det är extra viktigt att vi som 
professionella lärare arbetar på ett sådant sätt att eleverna upplever sin skoltid som positiv och 
trygg, eftersom det är en förutsättning för både social och intellektuell utveckling. Därför 
skulle det vara intressant att undersöka hur lärare i praktiken arbetar med att förbättra 
samspelet och arbetsmiljön i klassen för att skapa en bra klassmiljö så som vi tar upp i 
bakgrunden att bland andra Kveli framhåller. Hon säger att utveckla en bra klassmiljö hänger 
samman med inlärningen och är beroende av undervisningens innehåll och arbetsformer. 
Eleverna ska ha möjlighet att utveckla hela sin personlighet i skolan även om kursplanerna i 
huvudsak är koncentrerade kring kunskaper och färdigheter. Hon framhåller att färdigheter i 
socialt umgänge måste tränas upp i praktiken. Även Wahlström understryker att socialisering 
är en av de grundläggande uppgifter som pedagogerna har att arbeta med i skolan. Detta 
innebär att eleverna lär sig att samarbeta kreativt och att anpassa sig till andras behov och 
önskningar samtidigt som de kan göra sina egna behov och önskningar tydliga för gruppen. 
.   
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  Bilaga 1  

Enkät  Pojke         Flicka   
 

1. Jag trivs i min klass. 
  
 

     Nej             Ibland            Ja 
 
2. Jag tycker om rasterna. 

 
 

    Nej             Ibland         Ja 
   

3. Jag vågar klä mig precis som jag vill. 
 
 
     Nej             Ibland        Ja   
 

4. Jag har någon att vara med i klassen. 
 
 
     Nej            Ibland        Ja 
 

5. En del i klassen bestämmer mycket över de andra. 
 
 
     Nej             Ibland       Ja 
 

6. Jag vågar tala om att jag är bra på något. 
 
 
     Nej           Ibland       Ja 
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7. Jag får beröm av mina kompisar när jag gör något bra. 
 
 
     Nej          Ibland       Ja 
 

8. Jag ger beröm när någon gör något bra. 
 
 
     Nej          Ibland       Ja 
 

9. I klassen lyssnar vi på varandra. 
 
 
     Nej           Ibland        Ja 
 

10. Jag vågar prata inför klassen. 
 

 

 
     Nej           Ibland       Ja 
 

11. Jag vågar säga vad jag tycker fast ingen annan tycker  
     som jag. 

 
 
    Nej Ibland Ja 
 
    12.  Jag säger dumma saker till mina klasskompisar. 

 
 
 
     Nej             Ibland        Ja 
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Intervjufrågor  
 
 

1. Varför tror ni att vi har arbetat med gruppövningarna? 
 
 
2. Hur har ni gjort när ni har samarbetat? 

 
 
3. Hur har ni upplevt de olika övningarna? Bra/dåligt, vad/varför? 
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Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på nya lärarutbildningen 
med inriktning mot tidigare år, vid Luleå tekniska universitet. Vi 
heter Christina Johansson och Ann-Kristin Tegelid.  
Under vecka 40-45 kommer vi att göra vår slutpraktik i ert barns 
klass, Christina i åk 1 och Ann-Kristin i åk 2. Under praktiken kommer 
vi att arbeta med gruppstärkande övningar i klasserna och utifrån 
detta genomföra en undersökning till vårt examensarbete. 
Vårt syfte med arbetet är att se om gruppstärkande övningar kan 
skapa större trygghet i klassen. För att få en bättre uppfattning om 
detta vill vi, innan vi startar med gruppstärkande övningar, göra en 
enkätundersökning med alla elever och intervjua några. Under 
arbetets gång kommer vi att observera hur eleverna sambetar med 
uppgifterna. Sista veckan av praktiken görs enkätundersökning och 
intervjuer igen för att ge oss möjlighet att jämföra resultaten.   
I vår färdiga rapport kommer varken skolans namn eller något av 
barnens namn att nämnas.  
För att genomföra dessa enkätundersökningar, intervjuer och 
observationer av ert barn vill vi ha er tillåtelse att göra detta.   
 
Med varma hälsningar 
Christina Johansson & Ann-Kristin Tegelid 
 
 
 
 
 

  Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen 
 

  Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen 
 
Elevens namn: 
 
Vårdnadshavarens underskrift: 
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Planering gruppstärkande samarbetsövningar 
År 1, vecka 41  
 
Tillfälle 1: Idrott. Hel klass.  
Eftersom Ann-Kristin var ny för eleverna inledde vi med en presentationsövning.  
 
På zoo (Wahlström, 1993) 
Syfte: Träna aktivt lyssnande och lära namnen. Att känna samhörighet  
 
För att hjälpa barnen att komma ihåg att de inte ska avbryta varandra, och att man talar en i 
sänder, har vi en glassten som går runt i ringen. Bara den som har stenen får tala. Vi sitter 
tillsammans i en ring, övningen introduceras genom att ledaren säger: 
Jag heter Christina, om jag var ett djur skulle jag vara … 
Vi går hela varvet runt och alla elever får på samma sätt fylla ut de påbörjade meningarna.  
 
Diskussionsfrågor: 

• Vilket påstående var vanligast/ovanligast? 
• Var det något djurval som var förvånande? Varför? 

 
Svarte Per i kedja (Godée, 1981) 
Syfte: Samarbete och kommunikation. 
 
En utses att jaga. När den kullat någon tar de varandra i hand och jagar vidare tillsammans. 
Nästa som kullas ansluter sig till de två första. Alla som är kullade kopplar på till sista man är 
infångad. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lättast/svårast? 
• Hur kan man göra för att lyckas? 

 
Översvämning (Göranzon, 1996) 
Syfte: att öka gemenskapen och hjälpa varandra. 
 
Vi lägger ut rockringar på golvet. Antalet rockringar ska var det samma som antalet elever. 
Till musik springer eleverna runt mellan ringarna. När musiken stoppas ska alla ställa sig i en 
rockring. Varje gång musiken stängs av plockas en ring bort. Det gäller för eleverna att stå 
tillsammans i rockringarna. Allt eftersom antalet ringar minskar tvingas barnen att stå fler och 
fler i ringarna. Barnen måste kämpa för att alla ska få plats. Målet är att alla ska rymmas i så 
få ringar som möjligt, helst i en. 

 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det när det blev trångt? 
• Hur gjorde ni för att rymmas många i en ring? 

 
Kanelbullen (Åberg, 1995) 
Syfte: Känna att man är en i gruppen, att man vågar komma nära. Öka tryggheten i gruppen. 
 
Alla står i en ring och håller varandra i händerna, gärna pojke – flicka. En av eleverna står i 
mitten och de andra lindar sig runt mitteleven så tätt tillsammans som möjligt utan att släppa 
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varandras händer. Så får eleverna stå helt stilla och känna trygghet i varandra. Bullen löses 
upp genom att eleverna ringlar sig ut igen. 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det att stå inlindad i hela klassens armar? 
• Vad var svårast/lättast? 

 
 Idrottspasset avslutades med avslappning till lugn musik. 
 
Tillfälle 2: Aktivt Lyssnande (Wahlström, 1993) Tre grupper. 
Syfte: Träna aktivt lyssnande och få ökad självkännedom och självförtroende. 
 
Diskussion om normerna, aktivt lyssnande, inga tråkningar, rätt att avstå och sekretess. 
Vi sitter i en ring och övningen introduceras genom att säga:  
Jag är glad när …  
Vi går sedan hela varvet runt och alla elever får fylla ut meningen. Andra varvet får var och 
en fylla ut meningen:  
Jag blir ledsen när … 
 
Diskussionsfrågor: 

• Har någon känt likadant som X? 
 
Tillfälle 3: Samarbetsövningar.  Halv klass. 
Kommunikation utan ord, (Wahlström, 1993)  
Syfte: Att känna hur man kan förstå någon utan ord. Att samarbeta och uppleva 
kroppskontakt.  
 
Samarbetsövning där deltagarna inte får prata. Barnen ställer sig på ett led. Be dem göra ledet 
så långt och kort som möjligt och ordna ledet i storleksordning. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lätt/svårt? 
• Hur gjorde ni? 

 
Följa John i par (eget) 
Syfte: Att två och två komma överens och leda uppvärmningen. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kom ni överens? 
 
Herre på täppan fast tvärt om (Wahlström, 1993) 
Syfte: Att samarbeta och känna kroppskontakt.  
 
Det gäller att få så många som möjligt att stanna kvar på täppan (stenen). Alla hjälps åt för att 
så många som möjligt ska kunna stanna på täppan. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lätt/svårt? 
• Hur gjorde ni? 
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Skratt leken (Auno & Brandelius-Johansson, 2002) 
Syfte: Att ha roligt och på ett naturligt sätt ta i varandra. 
 
Första eleven lägger sig ner och nästa lägger sig med huvudet på dennes mage. Den tredje 
eleven lägger sig med huvudet på tvåans mage tills alla ligger tillsammans i sicksack. Elev ett 
säger Ha! Sedan går skrattet vidare med att nästa säger Ha Ha! Osv. antalet skratt utökas steg 
för steg tilldess att alla börjar skratta. 
  
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det? 
 

Vecka 42 
 
Tillfälle 4: Idrott. Hel klass.  
Svarte Per i kedja (Godée, 1981) 
Syfte: Samarbete och kommunikation. 
 
En utses att jaga. När den kullat någon tar de varandra i hand och jagar vidare tillsammans. 
Nästa som kullas ansluter sig till de två första. Alla som är kullade kopplar på till sista man är 
infångad. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lättast/svårast? 
• Hur kan man göra för att lyckas? 

 
Översvämning (Göranzon, 1996) 
Syfte: att öka gemenskapen och hjälpa varandra. 
 
Vi lägger ut rockringar på golvet. Antalet rockringar ska var det samma som antalet elever. 
Till musik springer eleverna runt mellan ringarna. När musiken stoppas ska alla ställa sig i en 
rockring. Varje gång musiken stängs av plockas en ring bort. Det gäller för eleverna att stå 
tillsammans i rockringarna. Allt eftersom antalet ringar minskar tvingas barnen att stå fler och 
fler i ringarna. Barnen måste kämpa för att alla ska få plats. Målet är att alla ska rymmas i så 
få ringar som möjligt, helst i en. 

 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det när det blev trångt? 
• Hur gjorde ni för att rymmas många i en ring? 

 
Kanelbullen (Åberg, 1995) 
Syfte: Känna att man är en i gruppen, att man vågar komma nära. Öka tryggheten i gruppen. 
 
Alla står i en ring och håller varandra i händerna, gärna pojke – flicka. En av eleverna står i 
mitten och de andra lindar sig runt mitteleven så tätt tillsammans som möjligt utan att släppa 
varandras händer. Så får eleverna stå helt stilla och känna trygghet i varandra. Bullen löses 
upp genom att eleverna ringlar sig ut igen. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det att stå inlindad i hela klassens armar? 
• Vad var svårast/lättast? 
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 Idrottspasset avslutades med avslappning till lugn musik. 
 
Tillfälle 5: Vi gör en saga (Wahlström, 1993) Tre grupper. 
Syfte: Att träna aktivt lyssnande, att bejaka fantasin och hitta ord för sina fantasier, att känna 
grupptillhörighet. 
 
Ledaren börjar med att berätta en massage-saga för eleverna och de får massera varandra. Sen 
får de veta att de ska göra en massage-saga i grupper om tre elever. Eftersom skriv-
kunskaperna varierar mycket fick barnen berättade sin saga och förklarade rörelserna och vi 
lärare skrev ner den.  
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lätt/svårt? 
• Hur gjorde ni? 
• Deltog alla i arbetet i gruppen? 
 

Tillfälle 6: Redovisning av massage-sagan. Hel klass. 
Syfte: känna samhörighet, våga framföra inför klassen, att bli bekräftad 
 
Gruppen kommer överens om hur de ska redovisa, vem ska göra vad. Redovisar sin saga för 
klasskamraterna. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det att redovisa? 
 
Vecka 43 
 
Tillfälle 7: Idrott. Hel klass. 
Följa John i par (eget) 
Syfte: Att två och två komma överens och leda uppvärmningen. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kom ni överens? 
 
Rockringen (Auno & Brandelius-Johansson, 2002) 
Syfte: Att träna samarbete 
 
Eleverna står i ring och håller varandra i hand. Ledaren trär på två rockringar på elevernas 
sammanlänkade händer/armar. Rockringarna ska vandra ett helt varv utan att eleverna släpper 
varandras händer. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lätt/svårt? 
• Hur gjorde ni? 

 
Långe orm (Godée, 1981) 
Syfte: Att träna samarbete 
 
Eleverna ställer sig i en rad och håller personen framför hårt om midjan. Den som är sist i 
leden har ett band hängande från midjan. Den första hälften av ormen ska lyda huvudet (första 
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eleven i ledet), andra hälften lyder stjärten (sista eleven). Huvudet ska fånga stjärten och ta 
bandet samtidigt som stjärten försöker att inte bli fångad.  
 
Diskussionsfrågor: 

• Fungerade samarbetet bra? Varför/varför inte? 
 
Idrottspasset avslutades med avslappning till lugn musik. 
 
Tillfälle 8: Värderingsövning. Hel klass. 
Stå för din åsikt (Wahlström, 1993) 
Syfte: Att öva sig i att ha en egen åsikt och stå för den. Att uppleva att det finns olika 
uppfattningar i de flesta frågor. Att befrämja kritiskt tänkande. Att stärka självförtroendet. 
 
Eleverna får ställa sig där de tycker att de hör hemma utifrån de påståenden jag säger. Håller 
man med ställer man sig på ett ställe, om man inte gör det ställer man sig på mottsatt sida. Om 
de känner att de varken håller med eller mot ställer de sig i mitten. Påståendena: 

− Jag gillar djur. 
− Jag gillar idrott. 
− Jag gillar skolan. 
− Att vara tuff är bra. 
− Man ska vara snäll mot varandra. 
− Om jag har gjort något fel står jag för det. 

 
Diskussionsfrågor: Efter varje påstående. 

• Varför ställde du dig just här? 
• Hur kändes det att visa vad man tycker inför alla andra? 

 
Vecka 45 
 
Tillfälle 9: Idrott. Hel klass. 
Hinderbana (eget)  
Syfte: Träna samarbete 
 
Eleverna delas upp i grupper om fem barn. De ska gemensamt klara av de olika övningarna 
och de ska på något vis röra i varandra hela tiden när de gör de olika övningarna. 
Eleverna ska: 

− gemensamt gå runt en kon med ärtpåsar mellan sig, dessa får inte ramla ner för då får 
man börja om från början. 

− gå i rockringar som är utplacerade på golvet. 
− tillsammans stå på en plint och räkna till 20 utan att någon ramlar ner. 
− ställa sig på led med näsorna åt samma håll och rulla en boll mellan benen (tunnel).  
− rulla tätt ihop som stockar över två madrasser. 
− två och två hoppa långhopprep (vagga). 
− tillsammans balansera på två bänkar som står i vinkel. 
− gå slalom mellan koner. 

 
Diskussionsfrågor: 

• Fungerade samarbetet bra? Varför/varför inte? 
• Vad var lättast/svårast? 
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• Hur kan man göra för att lyckas? 
 

Tillfälle 10: Två och en krita (Wahlström, 1993) Tre grupper. 
Syfte: Att känna kraften i icke-verbal kommunikation. Att samarbeta och ha roligt. Att känna 
samhörighet. 
 
Eleverna är två och två och har tillsammans ett papper och en krita. De måste bestämma vad 
de ska rita innan de sätter igång för sen får de inte prata med varandra.  
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det att tillsammans rita en bild? 
• Vem styrde? 

 
År 2, Vecka 41 
 
Tillfälle 1: Aktivt lyssnande. Tre grupper. 
Jag är stolt över … (Wahlström, 1993) 
Syfte: Att öva sig i att säga positiva saker om sig själv. Att öva sig i att uttrycka uppskattning 
för andra.  
 
Alla sitter i ring och var och en av eleverna får berätta om något som de är bra på. Eleverna 
fick också berätta om något som de är stolta över och varför.  
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad är det för skillnad på att vara stolt över något och att vara bra på något? 
• Hur kändes det att göra det som du är stolt över? 

 
Tillfälle 2: Idrott. Halv klass 
Följa John i par (eget) 
Syfte: Att två och två komma överens och leda uppvärmningen. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kom ni överens? 
 
Eftersom Christina var ny för eleverna inledde vi med en presentationsövning.  
 
På zoo (Wahlström, 1993) 
Syfte: Träna aktivt lyssnande och lära namnen. Att känna samhörighet  
 
För att hjälpa barnen att komma ihåg att de inte ska avbryta varandra, och att man talar en i 
taget, har vi en glassten som går runt i ringen. Bara den som har stenen får tala. Vi sitter 
tillsammans i en ring, övningen introduceras genom att ledaren säger: 
Jag heter Ann-Kristin, om jag var ett djur skulle jag vara… 
Vi går hela varvet runt och alla elever får på samma sätt fylla ut de påbörjade meningarna.  
 
Diskussionsfrågor: 

• Vilket påstående var vanligast/ovanligast? 
• Var det något djurval som var förvånande? Varför? 
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Svarte Per i kedja (Godée, 1981) 
Syfte: Samarbete och kommunikation. 
 
En utses att jaga. När den kullat någon tar de varandra i hand och jagar vidare tillsammans. 
Nästa som kullas ansluter sig till de två första. Alla som är kullade kopplar på till sista man är 
infångad. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lättast/svårast? 
• Hur kan man göra för att lyckas? 

 
Rockringen (Auno & Brandelius-Johansson, 2002) 
Syfte: Att träna samarbete 
 
Eleverna står i ring och håller varandra i hand. Ledaren trär på två rockringar på elevernas 
sammanlänkade händer/armar. Rockringarna ska vandra ett helt varv utan att eleverna släpper 
varandras händer. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lätt/svårt? 
• Hur gjorde ni? 

 
Översvämning (Göranzon, 1996) 
Syfte: Att öka gemenskapen och hjälpa varandra. 
 
Vi lägger ut rockringar på golvet. Antalet rockringar ska var det samma som antalet elever. 
Till musik springer eleverna runt mellan ringarna. När musiken stoppas ska alla ställa sig i en 
rockring. Varje gång musiken stängs av plockas en ring bort. Det gäller för eleverna att stå 
tillsammans i rockringarna. Allt eftersom antalet ringar minskar tvingas barnen att stå fler och 
fler i ringarna. Barnen måste kämpa för att alla ska få plats. Målet är att alla ska rymmas i så 
få ringar som möjligt, helst i en. 

 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det när det blev trångt? 
• Hur gjorde ni för att rymmas många i en ring? 

 
Skratt leken (Auno & Brandelius-Johansson, 2002) 
Syfte: Att ha roligt och på ett naturligt sätt ta i varandra. 
 
Första eleven lägger sig ner och nästa lägger sig med huvudet på dennes mage. Den tredje 
eleven lägger sig med huvudet på tvåans mage tills alla ligger tillsammans i sicksack. Elev ett 
säger Ha! Sedan går skrattet vidare med att nästa säger Ha Ha! Osv. antalet skratt utökas steg 
för steg tilldess att alla börjar skratta. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det? 
 
Idrottspasset avslutades med avslappning till lugn musik. 
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Vecka 42 
 
Tillfälle 3: Aktivt Lyssnande (Wahlström, 1993) Tre grupper  
Syfte: Träna aktivt lyssnande och få ökad självkännedom och självförtroende. 
 
Vi sitter i en ring och övningen introduceras genom att säga:  
Jag blir glad när …  
Vi går sedan hela varvet runt och alla elever får fylla ut meningen. Kommande varv får var 
och en fylla ut meningarna:  
Jag tycker inte om… 
Jag önskar att… 
Jag är jätte bra på att… 
Jag är rädd för… 
 
Diskussionsfrågor: 

• Har någon känt likadant som X? 
• Var det något svar som var förvånande? 
 

Tillfälle 4: Efterlysning av klasskamrat (Wahlström, 1993) Tre grupper 
Syfte: Att lära sig samarbeta, gemenskap och personkännedom. Att växa i självförtroende. 
 
Eleverna delas in i mindre grupper om tre till fyra barn. De ska beskriva och efterlysa en 
klasskamrat med några påståenden. Grupperna får framföra sina efterlysningar inför klassen. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur fungerade samarbetet? 
• Vad var lätt/svårt? 
• Stämde beskrivningen på den efterlyste? 

 
Tillfälle 5: Idrott. Halv klass 
Följa John i par (eget) 
Syfte: Att två och två komma överens och leda uppvärmningen. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kom ni överens? 
 
Svarte Per i kedja (Godée, 1981) 
Syfte: Samarbete och kommunikation. 
 
En utses att jaga. När den kullat någon tar de varandra i hand och jagar vidare tillsammans. 
Nästa som kullas ansluter sig till de två första. Alla som är kullade kopplar på till sista man är 
infångad. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lättast/svårast? 
• Hur kan man göra för att lyckas? 

 
Rockringen (Auno & Brandelius-Johansson, 2002) 
Syfte: Att träna samarbete 
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Eleverna står i ring och håller varandra i hand. Ledaren trär på två rockringar på elevernas 
sammanlänkade händer/armar. Rockringarna ska vandra ett helt varv utan att eleverna släpper 
varandras händer. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lätt/svårt? 
• Hur gjorde ni? 

 
Översvämning (Göranzon, 1996) 
Syfte: Att öka gemenskapen och hjälpa varandra. 
 
Vi lägger ut rockringar på golvet. Antalet rockringar ska var det samma som antalet elever. 
Till musik springer eleverna runt mellan ringarna. När musiken stoppas ska alla ställa sig i en 
rockring. Varje gång musiken stängs av plockas en ring bort. Det gäller för eleverna att stå 
tillsammans i rockringarna. Allt eftersom antalet ringar minskar tvingas barnen att stå fler och 
fler i ringarna. Barnen måste kämpa för att alla ska få plats. Målet är att alla ska rymmas i så 
få ringar som möjligt, helst i en. 

 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det när det blev trångt? 
• Hur gjorde ni för att rymmas många i en ring? 

 
Skratt leken (Auno & Brandelius-Johansson, 2002) 
Syfte: Att ha roligt och på ett naturligt sätt ta i varandra. 
 
Första eleven lägger sig ner och nästa lägger sig med huvudet på dennes mage. Den tredje 
eleven lägger sig med huvudet på tvåans mage tills alla ligger tillsammans i sicksack. Elev ett 
säger Ha! Sedan går skrattet vidare med att nästa säger Ha Ha! Osv. antalet skratt utökas steg 
för steg tilldess att alla börjar skratta. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det? 
 
Idrottspasset avslutades med avslappning till lugn musik. 
 
Vecka 43 
 
Tillfälle 6: Vi gör en saga (Wahlström, 1993) Tre grupper 
Syfte: Att träna aktivt lyssnande, att bejaka fantasi och hitta ord för sina fantasier, att känna 
grupptillhörighet. 
 
Ledaren börjar med att berätta en massage-saga för eleverna och de får massera varandra. 
Grupper på tre till fyra elever skriver en egen massage-saga. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Vad var lätt/svårt? 
• Hur gjorde ni? 
• Deltog alla i arbetet i gruppen? 
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Tillfälle 7: Idrott. Halv klass.  
Spegelbild (eget) 
Syfte: Att leda och bli ledd. Samarbete. 
 
En elev är spegelbild och ska följa den andras rörelser och efter signal byter de. 
 
 Diskussionsfrågor: 

• Vad var lätt/svårt? 
• Hur gjorde ni? 

 
Busdelar (Göranzon, 1999) 
Syfte: Samarbete  
 
Eleverna delas in i mindre grupper. Grupperna får i uppgift att de ska ha X antal kroppsdelar i 
golvet totalt i gruppen samtidigt som eleverna ska ha kroppskontakt med varandra. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur fungerade samarbetet? 
• Vad var lätt/svårt? 

 
Smittan (eget) 
Syfte: Samarbete 
 
En elev är smittare och ska kulla de andra, de som blivit kullade lägger sig på golvet. Två 
osmittade får hjälpa den smittade till sjukhuset (bestämd plats) så att denne blir frisk. När de 
hjälper någon smittad är de fria för smittan. Om alla samarbetar och hjälps åt hinner smittan 
inte ta alla men om alla har blivit smittade är leken slut. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur ska man göra för att leken inte ska ta slut? 
 
Slabadang 
Syfte: Kroppskontakt och samhörighet. 
 
Eleverna måste vara ojämnt antal. Alla är utspridda inom ett begränsat område och rör sig till 
musik. En ledare ropar Slabadang och då ska alla ställa sig ända mot ända med någon annan, 
den som blir utan blir ny utropare. 
 
Diskussionsfrågor: 

• Hur kändes det? 
 
Idrottspasset avslutades med avslappning till lugn musik. 
 
Vecka 45 
 
Tillfälle 8: Redovisning av massage-sagan. Hel klass. 
Syfte: Känna samhörighet, våga framföra inför klassen, att bli bekräftad 
 
Gruppen kommer överens om hur de ska redovisa, vem ska göra vad. Redovisar sin saga för 
klasskamraterna. 
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Diskussionsfrågor: 
• Hur kändes det att redovisa? 

 
Tillfälle 9: Idrott. Halv klass. 
Hinderbana (eget)  
Syfte: Träna samarbete 
 
Eleverna är uppdelade två och två och sitter ihop hand i hand. De ska gemensamt klara av de 
olika övningarna. 
Eleverna ska tillsammans: 

− gå runt en kon med en ärtpåse mellan sig, den får inte ramla ner för då får man börja 
om från början. 

− gå i rockringar som är utplacerade på golvet. 
− kasta en boll i en låda med händerna som sitter ihop.  
− åla genom en tunnel.  
− klättra genom tre rockringar i ribbstolen.  
− hoppa hopprep.  
− balansera på en upp och ner vänd långbänk. 

 
Diskussionsfrågor: 

• Fungerade samarbetet bra? Varför/varför inte? 
• Vad var lättast/svårast? 
• Hur kan man göra för att lyckas? 
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