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Förord 
 
Vi vill tacka alla som gjort detta arbete möjligt. Ett varmt tack till vår praktikhandledare och 
eleverna i den klass där vi genomförde vår empiriska undersökning, ni har alla varit mycket 
tillmötesgående och hjälpsamma. Sist men inte minst så vill vi tacka våra vetenskapliga 
handledare Anna Tuomas och Eva Granlund för den hjälp och det stöd vi fått. 

 
Kalix, januari 2003 
 
Maria Pesu   Tobias Öberg 



   
  
 
Abstrakt 
 
Syftet med rapporten var att undersöka hur samarbetsförmågan i en skolklass påverkades av 
gruppstärkande övningar. Undersökningen grundade vi på ämnesanknuten litteratur, Lpo-94, 
mål och skolplan, lokal arbetsplan samt tidigare forskning. Den empiriska studien 
genomfördes under sju veckor i Kalix kommun. Vi valde att genomföra studien i årskurs tre 
eftersom vi ansåg att det var viktigt att eleverna fick träna sig i att samarbeta så tidigt som 
möjligt. Vi genomförde totalt 17 övningar i klassen, tio av dem observerade vi, dels med hjälp 
av ett observationsschema, dels genom allmänna observationer. Även två lektioner som 
klassläraren höll i observerades. För att komplettera observationerna intervjuade vi fyra elever 
samt klassläraren. Undersökningen visade att samarbetet under studiens slutfas stabiliserats på 
en hög nivå. 
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Bakgrund 
   
 
Inledning 
 
Vi anser att det är viktigt att som lärare vara medveten om vad som händer i elevgruppen och 
att ständigt söka metoder att aktivt arbeta med gruppen så att arbetsklimatet i klassen blir bra. 
Vi menar att om man lyckas skapa ett klassrumsklimat som präglas av gott samarbete ger det 
eleverna bättre förutsättningar för inlärning och utveckling. Wahlström (1993) och Åberg 
(1994) menar att man kan förbättra samarbetet och sammanhållningen i klassen med hjälp av 
gruppstärkande övningar. Detta verkade intressant och vi beslöt oss därför för att ta reda på 
om detta stämmer. Vi anser att det är viktigt att barnen lär sig att samarbeta så tidigt som 
möjligt, därför valde vi att genomföra vår studie i årskurs tre. Anledningen till att studien inte 
genomfördes i en ännu lägre årskurs berodde på att det var nödvändigt att eleverna kunde 
kommunicera i skrift.  
 
 
Styrdokumenten 
 
Arbetet i skolan ska förankras i styrdokumenten. I vårt arbete utgår vi därför från ”Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94, anpassad till 
att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet” (1998). Flera punkter i läroplanen 
anknyter till det arbete som vi planerar att genomföra i en skolklass. Bland annat att: 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 
¬ Respekterar andra människors egenvärde, 
¬ Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen,  
¬ Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. 

 
Alla som arbetar i skolan skall: 
¬ Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 
¬ Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. (Lpo-94, s.10-11) 
 

Undersökningen genomfördes i Kalix kommun. Därför studerade vi även mål och skolplan 
från barn och grundskolenämnden i Kalix för att få reda på hur deras målsättning 
överensstämde med vår undersökning. Nämnden vill bl.a. lyfta fram följande nationella 
strävansmål för att uppnå en god kvalitet i skola och förskola: 

 
Barn och elever ska: 
¬ Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 
¬ Lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sin kunskap som redskap. (Mål och 

skolplan från barn och grundskolenämnden s. 1)  
 

Även i den lokala arbetsplanen för den skola där vi genomförde vår undersökning 
poängterades att barnen ska kunna: 
 

¬ Ta hänsyn till andra. 
¬ Delta i grupparbete. 
¬ Lyssna då andra berättar. (Lokal arbetsplan s. 10)   
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Människans grundläggande behov 
 
Enligt Halses (1988) tolkning av A.H. Maslows behovsmotivationsteori måste våra 
grundläggande behov vara tillfredsställda för att vi ska kunna utvecklas till välfungerande 
vuxna människor. Maslow utformade en pyramid som grafiskt åskådliggör hans teori (fig 1). I 
pyramidens bottenskikt finns de fysiologiska eller organiska behoven, t.ex. hunger, törst och 
trygghet. I nästa steg hittar vi de sociala behoven, t.ex. kontakt, status och vänskap. Tredje 
skiktet utgörs av behoven av att fungera i sociala sammanhang. Uppe i toppen återfinns 
självförverkligande eller ”självaktualisering”. Sammanfattningsvis kan man säga att den här 
nivån utgörs av behov av att kunna använda och uttrycka de inneboende möjligheterna.  
 
Maslow menar att om inte behoven som återfinns långt ner i motivationspyramiden uppfylls, 
påverkar detta individens beteende och högre stående behov kan då inte tillfredsställas. En 
förutsättning för att ”hela människan” ska kunna utvecklas är därige nom att pyramidens alla 
behovssteg är tillfredsställda. Vi anser att vid grupparbeten tillfredsställs framförallt de 
sociala behoven samtidigt som vi får svar på frågorna: Vem är jag? Vad kan jag? och Hur 
fungerar jag tillsammans med andra?. 
 
 
 
 
 
 
  

          Självförverkligande 
         Behov av att uttrycka 

                                                   sig själv, vara skapande 
                                                   Personlighetsutveckling 
                                               Kunskap, estetisk upplevelse, 
                                               Problemlösning, utforskning 
 
 
                                Besvarande av frågorna: Vem är jag? Vad kan jag? 
                                      Hur fungerar jag tillsammans med andra? 
 
                    Sociala behov: Accepterande och status, kontakt, behovet av att  
                                            tillhöra sociala sammanhang m.m. 
 
                      Fysiologiska behov: Upprätthållande och försvar av organismen. 
 
 
Fig. 1 Maslows behovspyramid  
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Trygghet   
 
Som vi tidigare nämnt hävdar Maslow (fig. 1) att känslan av att vara trygg är ett av de mest 
grundläggande behov som människan har. Wahlström (1993) påpekar att individen måste 
känna sig trygg tillsammans med andra för att kunna fungera på ett bra sätt, både individuellt 
och i grupp. Att vara helt trygg innebär enligt Wahlström : 
 
 

¬ Att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan. 
¬ Att jag vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för mina beslut. 
¬ Att jag vågar pröva nya saker, även om jag inte är säker på att lyckas. 
¬ Att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre.  
¬ Att jag vågar bejaka det som är bra hos mig själv och acceptera det som är mindre bra. 
¬ Att jag vågar lyckas. 
¬ Att jag vågar hävda mina önskningar och behov i min grupp. 
¬ Att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga. 
¬ Att jag inte upplever avvikande åsikter som hotfulla (Wahlström, 1993, s. 20). 

 
 
Samarbete  
 
Wahlström (1993) menar att eleverna måste vara trygga i sig själva för att kunna samarbeta 
väl. Men vad är egentligen samarbete? Enligt Stensaasen och Sletta (2000) uppstår samarbete 
när två eller fler med gemensam kraft går ihop om att lösa en uppgift eller ett problem. Granér 
(1994) anser att samarbete uppstår när medlemmarna i en grupp organiserar sig i förhållande 
till varandra. Medlemmarna börjar då relatera till varandra och individerna i gruppen 
utvecklar sociala roller som utgår från deras personligheter.  
 
Åberg (1994) påpekar att förmågan att samarbeta är viktig både när det gäller att skapa och 
bevara stabila familjeförhållanden, goda relationer till vänner och bekanta samt när man aktivt 
vill delta i samhället. Hon anser att kunskaper är relativt lite värda om man inte kan använda 
dem i samspel och samarbete med andra människor. Samtidigt som gruppen är viktig för 
individen så är individen viktig för gruppen. Att gruppmedlemmarna kan ta ställning och 
framföra sina åsikter samtidigt som de har en vilja och förmåga till samarbete, skapar de bästa 
förutsättningarna för en grupp enligt Åberg  
 
Steinberg (1994) anser att samarbete leder till öppenhet, motverkar försvarsinställning och 
leder till fullt utnyttjande av tillgängliga resurser. Han menar även att vi genom samarbete 
med andra uppnår större förståelse och tolerans. Enligt Åberg (1994) visar undersökningar att 
klasser med många grupparbeten har färre outsiders. 

 
Åberg (1994) hävdar vidare att vi måste träna våra barns förmåga till samarbete och att skolan 
har en viktig uppgift när det gäller just detta. Det är i skolan den sociala identiteten finns. Där 
tränas samarbete och där är man någon på gott och ont. I skolan kan man uppleva vänskap, 
solidaritet och gemenskap, men även utstötning, ensamhet och isolering. Konflikter är 
oundvikliga och här ges unika tillfällen till grupputveckling.  
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Samarbetsinlärning 
 
Johnson och Johnsons (1994) sammanställning av ett flertal forskares rapporter beskriver 
effekten av olika undervisningsformer. De hävdar att fördelarna med inlärning som bygger på 
samarbete är att: 
 

¬ Eleverna minns bättre vad de lärt sig och de har lättare att använda sina kunskaper i 
nya och främmande situationer.  

¬ Motivationen hos eleverna ökar. 
¬ Eleverna förstår andras perspektiv bättre och lär sig lösa konflikter bättre.  
¬ Eleverna tycker bättre om sina klasskamrater och söker oftare hjälp från dessa.  
¬ Elever tycks få en positiv självkänsla genom att lyckas i samarbete med andra. 
¬ De lär sig att kommunicera bättre. 
 

Även Gröning och Hagberg-Persson (1997) har gjort en studie angående samarbetsinlärning. 
Denna rapport visar att samarbetet i de undersökta grupperna i de flesta fall varit tillfreds-
ställande samt att eleverna uppskattat samarbetsövningarna. 
 
Steinberg (1994) menar att eleverna ofta lämnas åt sig själva vid individuell inlärning. De som 
är bäst rustade och har de bästa förutsättningarna kommer då också att klara sig bäst. Detta 
skapar en kamp mellan eleverna för att se vem som är bäst eller vem som hunnit längst. Han 
påpekar även att övervägande delen av all mänsklig kontakt går ut på att samarbeta. Skolans 
målsättning borde därför enligt honom vara att förbereda barnen för samarbete och inte för 
konkurrens. Åberg (1994) hävdar att man med hjälp av gruppstärkande övningar kan träna 
samarbetet i skolan. Då lär sig också eleverna att anpassa sig till varandra istället för att 
konkurrera.  
 
 
Gruppen  
 
Vi har tidigare i vårt arbete berört gruppens betydelse och tänker nu närmare förklara vad som 
kännetecknar en grupp. Enligt Granér (1994) skiljer sig en grupp från en samling människor 
genom att medlemmarna befinner sig i samspel med varandra. I en grupp bidrar alla till vad 
som händer, både genom vad de gör och vad de inte gör. Samtidigt påverkas 
gruppmedlemmarna av varandra. Någon kanske rycks med medan någon annan drar sig 
undan. Han hävdar att det inte är människorna i sig utan hur de fungerar tillsammans som 
utgör gruppen. Maslow tydliggör med hjälp av sin behovsmotivationspyramid (fig.1) att vi 
mår bäst i samspel med andra människor. Han påpekar att vi måste känna oss som en del av 
en grupp för att kunna utvecklas till ”hela människor”. I gruppen får vi svar på frågorna: Vem 
är jag? Vad kan jag och hur fungerar jag tillsammans med andra?  
 
Innan en person går in i en grupp har i regel denne en föreställning om gruppmedlemmarna 
och om hur gruppen kommer att vara hävdar Granér (1994). Han menar även att vi kan ha 
höga förväntningar på vad arbetet skall leda till samtidigt som vi känner en rädsla och 
osäkerhet inför det oväntade i situationen eller rentav fruktan för att inte klara 
arbetsuppgifterna. Att få en grupp till att präglas av samarbete är ett resultat av en lång och 
mödosam process påpekar Granér. 
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Gruppens utvecklingsfaser 
 
Alla grupper utvecklas olika samtidigt som det finns gemensamma mönster i gruppers 
utveckling hävdar Granér (1994). Han delar in gruppens utveckling i fem faser, varje fas 
innebär att gruppmedlemmarna ställs inför frågeställningar och problem som de måste lösa 
gemensamt. Om gruppen inte lyckas med detta kommer den att stagnera eller upplösas. Nedan 
följer en sammanställning av faserna:   
 
Orienteringsfasen 
Till en början är stämningen i gruppen spänd och präglad av osäkerhet. Alla brukar dock vara 
angelägna om att visa sig så välvilliga som möjligt. Stämningen brukar bli positiv och mycket 
tid ägnas till att lära känna varandra. Denna fas liknas ibland vid en smekmånad. För 
gruppmedlemmen är det viktigt att känna sig accepterad men lika mycket tid går åt till att 
försöka avgöra om gruppen ska visa sig värd att vara medlem i. Få konflikter tas upp. Det 
händer dock att konflikter trots allt uppstår, men då brukar medlemmarna vara angelägna om 
att snabbt hitta en lösning.  
 
Konfliktfasen 
Orienteringsfasen övergår i konfliktfas när medlemmarna tagit ställning för att tillhöra 
gruppen och blivit accepterade som medlemmar. Med den ökade tryggheten ökar även 
självkänslan och medlemmarna börjar att i större utsträckning hävda sig själva. Spänningar 
mellan gruppmedlemmar blir tydligare, några hamnar i konflikt med varandra. För några 
innebär den konfliktfyllda atmosfären att de undviker att hävda sig. De drar sig kanske undan 
och isolerar sig eller bildar mindre subgrupper som står vid sidan om. Kommunikationen 
kännetecknas av dubbla budskap och risken för att det skall inträffa missförstånd är stor. 
 
Granér påpekar att om gruppen har en vana att hantera konflikter så att de blir ordentligt 
genomarbetade har den även förmågan att bearbeta nya konflikter. Vissa grupper löser dock 
inte sina konflikter. Det uppkommer ett slags vapenstillestånd, men detta innebär att 
konflikterna när som helst kan blossa upp på nytt. I andra grupper utvecklas normsystem som 
innebär att man gör allt för att undvika motsättningar. Här finns dock en risk att gruppen 
stagnerar i sin utveckling.  
 
Närmandefasen  
När gruppmedlemmarnas behov av att hävda sin självständighet har tillgodosetts och de har 
”tröttnat på att bråka” kan konfliktfasen övergå till närmandefasen. Övergången kan ske 
långsamt och successivt, men den kan också komma plötsligt. Närmandefasens stämning blir 
en reaktion på den tidigare konfliktfyllda stämningen. Det innebär en lättnad över att 
konflikterna är utagerade och medlemmarna lägger större vikt vid samarbete än vid 
konkurrens. En tolerans för, men även uppskattning av, olikheter mellan medlemmarna 
uppstår. Man strävar efter att undvika konflikter. Detta leder samtidigt till en ökad 
försiktighet. Denna försiktighet kan leda till att olika uppfattningar blir otydliga. 
Konfliktfasens subgrupper kan bestå, men gränserna mellan grupperna är inte så tydliga.  
 
Samarbetsfasen 
Om närmandefasen genomarbetats framgångsrikt ökar nu tilliten till gruppen menar Granér. 
Den tidigare försiktigheten och vagheten behövs inte längre och en större trygghet utformas. 
Medlemmarna kan nu ge och ta kritik kring de ämnen där så är nödvändigt och de kan bortse 
från personliga egenheter. Det blir möjligt att skapa balans mellan sociala och arbetsinriktade 
behov och alla deltar i beslutsfattningen. Detta är ett idealtillstånd som de flesta grupper aldrig 
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når fullt ut. Det finns dock en risk att man överskattar gruppens mognadsnivå och därmed inte 
ser problem som finns. Det kan hända att man undviker att se störningsmoment och konflikter 
som hotar gruppens balans eftersom man så starkt vill hålla fast vid ett positivt arbetsklimat  
 
Separationsfasen 
Förr eller senare upphör gruppen. I separationsfasen får gruppens arbetsuppgifter underordnad 
betydelse i förhållande till de sociala behoven. Energi går åt till att bearbeta separationsångest 
och för att planera för en framtid utan gruppen. 
 
 
Olika roller  
 
Åberg (1994) hävdar att varje individ utvecklar en social roll i gruppen som utgår från dennes 
personlighet. Enligt henne fyller grupper olika behov hos oss och hur vi uppträder i olika 
grupper varierar. Detta beror inte nödvändigtvis på att vi gör oss till utan att vissa beteenden 
är accepterade eller nödvändiga för medlemskap i en viss grupp. Vårt beteende är inte bara 
beroende av våra personliga egenskaper, utan även av samspelet med den omgivande 
gruppen. Vi menar att vid studier av hur samarbetsförmågan i en skolklass påverkas av 
gruppstärkande övningar är det viktigt att vara medveten om rollerna och vilken funktion de 
fyller. Åberg påpekar att vissa grupper lockar fram våra bästa sidor medan andra lockar fram 
de sämsta, det beror helt och hållet på vilken roll vi tilldelats. Rollerna är viktiga för att skapa 
en maktbalans i gruppen, för att en jämvikt skall kunna upprätthållas enligt Åberg. Nedan 
beskriver vi kortfattat hur Åberg definierar rollerna:  
 
Clownen 
Clownen skämtar alltid och får därigenom de övriga att skratta. Gruppen behöver clownens 
skämt för att undvika gräl, oenighet eller konfrontationer. Inte sällan gömmer sig en känslig 
person som är rädd för att bli sårad bakom clownmasken.  
 
Syndabocken 
Alla hackar på syndabocken och han får bära skulden för alla motgångar.  
 
Stjärnan 
Stjärnan är väldigt omtyckt. Han har lätt för att få de andra med sig och man är helst vän med 
honom eftersom man annars kan få de övriga gruppmedlemmarna emot sig. 
 
Den snälla och hjälpsamma 
Denna person tar på sig arbete, försvarar de angripna, försöker hjälpa till och försöker alltid 
att vara snäll. Tyvärr kan de övriga gruppmedlemmarna bli ganska irriterade på honom 
eftersom hans hjälpsamhet är större än deras behov av hjälp. 
  
Offret 
Offret tror inte att andra värderar honom särskilt högt. Han uttrycker sällan sin ståndpunkt i 
frågor och eftersom han förmodar att alla klarar av uppgifterna bättre än han själv så överlåter 
han uppgifterna till de övriga gruppmedlemmarna. Eftersom han ofta verkar vara hjälplös och 
självömkande väcker han lätt skuldkänslor hos de övriga. 
 
Andra roller som kan förekomma är enligt Åberg: ”plugghästen”, ”morsgrisen”, 
”fjäskebarnet” och ”buffeln”. Den roll som barnet tilldelats formar det barnets beteende och 
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de förväntningar som gruppen har på rollinnehavaren sätter igång både negativa och positiva 
utvecklingsprocesser.  
 
 
Gruppstärkande övningar  
 
Åberg (1993) hävdar att man kan använda sig av gruppstärkande övningar i klassen för att 
stimulera en positiv grupputveckling. Både Åberg och Wahlström (1993) tar i sina böcker upp 
exempel på olika övningar. Åberg påpekar att de gruppstärkande övningarna går att dela upp i 
olika kategorier beroende på vad man vill uppnå. Om syftet är att hjälpa eleverna att stå emot 
grupptryck och få dem att säga vad de tycker i klassen är gruppsamtal och värderingsövningar 
särskilt lämpliga. Är syftet däremot att lära eleverna att komma närmare varandra och våga 
röra vid varandra kan man använda sig av kontaktövningar. Det finns också trygghetsövningar 
där eleverna får uppleva att de tillhör en grupp. Åberg menar att övningar av den här typen får 
eleverna att våga ta både fysisk och psykisk kontakt och syftet är att öka tryggheten i gruppen.  
 
 
Förhållningssätt  
 
Wahlström (1994) hävdar att det krävs att barnen lär sig respektera fyra grundläggande regler 
för att lyckas med gruppstärkande övningar När det uppstår problem i en grupp beror det 
oftast på att någon inte respekterat en eller flera av dessa regler. De fyra reglerna är:  
 
Aktivt lyssnande 
Både barn och vuxna behöver träna mycket på att lyssna aktivt. Att lyssna aktivt innebär att 
man lyssnar till både orden, tonfallet och kroppsspråket. Lyssnaren bör dessutom förmedla till 
den som talar att denne hört vad han eller hon nyss sa. Läraren bör ställa frågor till barnen och 
fråga dem om vad de kände eller tänkte på när det hörde de andras svar. I början är barnen så 
upptagna med att tänka på vad de själva vill säga att de inte hör vad kamraterna svarade. De 
lär sig dock fort att läraren kommer att ställa frågor efteråt om vad klasskamraterna svarat. På 
det sättet har träningen att lyssna aktivt börjat.  
 
Inga tråkningar 
I nästan alla barngrupper förekommer det att elever genom ord, gester eller annat kroppsspråk 
gör att någon känner sig mindre betydelsefull. Det är en ledare som bestämmer vilken status 
de övriga barnen ska få och oftast är gesterna eller suckarna nästan omärkbara för oss vuxna. 
Läraren måste tydligt markera att sådant beteende inte accepteras. Målsättningen är att få bort 
sådant beteende helt och hållet, men till att börja med är gesterna förbjudna när man gör de 
gruppstärkande övningarna. När man börjar tala om känslor ökar efterhand förståelsen för 
barnen som är utsatta för den här typen av utstötning.  
 
Rätt att avstå 
För att skapa trygghet i klassen måste individen ha rätt till att avstå från en övning som känns 
hotfull eller närgången. Till att börja med är det många barn som avstår. Det kan bero på att 
de behöver mer tid på att tänka ut ett svar, att de känner sig blyga eller osäkra eller så känner 
de att de inte vet vad de ska svara. Om man efter att ha gått laget runt frågar de som avstod 
om de vill ha en ny möjlighet så vill de ofta det. När tryggheten i gruppen ökar så vågar också 
fler delta.  
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Sekretess 
Barnen måste också känna att det som sagts i förtroende inför gruppen hålls inom gruppen 
och inte berättas för andra.  
 
 
Lärarens roll  
 
Gislason (1995) menar att läraren måste sträva efter att få med sig klassen mot ett gemensamt 
arbetsmål. Det gäller att motverka att några elever ställs utanför gemenskapen eller att någon 
”stjäl föreställningen” på de andras bekostnad. Tysta elever måste få komma till tals och 
mobbningstendenser måste stävjas. Hon påpekar att kommunikationen mellan eleverna måste 
stimuleras så att den blir öppen och konstruktiv. Det är viktigt att läraren håller på en viss 
struktur. Detta gör man enligt henne genom att vara tydlig när det gäller klassens uppgifter 
och mål. Det gäller även att tydliggöra viktiga regler och normer.  
 
Gislason (1995) hävdar att det är först när det börjar kännas någorlunda tryggt i klassen som 
eleverna börjar våga visa upp sig själva. De blir alltmer nyfikna på varandra och är inte längre 
lika återhållsamma i kontakten med varandra. De vågar visa upp både svaga och starka sidor. 
Det är viktigt att när man som lärare planerar grupparbeten/samarbetsövningar har upplägget 
klart för sig. Det måste finnas en struktur så att alla i gruppen behöver varandra. Uppgiften 
måste läggas upp så att eleverna inte kan dela upp arbetet för att sedan häfta ihop 
slutprodukten.  
 
 
Gruppindelning  
 
Enligt Åberg (1994) bör det vara lärarens målsättning att alla elever i klassen kan fungera i 
grupp med vilka som helst av klasskamraterna. Om man placerar eleverna i smågrupper och 
låter sammansättningen förändras med jämna mellanrum så att alla med tiden arbetat med 
varandra, lär sig eleverna att samarbeta med alla klasskamrater. Sammansättningen av grupper 
kan ske på en mängd olika sätt. Det enda man bör undvika är att låta eleverna välja grupper 
själva. Att inte få vara med eller att bli sist vald kan vara en obehaglig upplevelse som i 
många fall lever kvar till vuxen ålder.   
 
 
Syfte  
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur samarbetsförmågan i en skolklass påverkas av 
gruppstärkande övningar.  
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Metod  
 
För att undersöka om barnens samarbetsförmåga påverkades under de gruppstärkande 
övningarna observerade vi dem vid tolv olika tillfällen. Patel och Davidson (1994) påpekar att 
samarbete till stor del består av fysiska handlingar, verbala yttranden, relationer mellan 
individer och känslouttryck. De menar att observationer är användbara när man vill studera 
dessa fenomen och därför använde vi oss av observationer i vår undersökning. Vi genomförde 
både observationer med hjälp av ett observationsschema (bilaga 1) och allmänna 
observationer. Som ett komplement till dessa, intervjuades fyra elever samt klassläraren. Vi 
valde att genomföra intervjuer istället för enkäter eftersom vi ansåg att vi då kunde få mer 
ingående svar på våra frågor. Vi kunde då också ställa nya kompletterande frågor om något 
svar som vi fått var otydligt eller svårtolkat. 
 
 
Observationer 
 
Vi valde att genomföra totalt tolv observationer. Två av observationerna genomfördes när 
klassläraren höll i lektionen. På så sätt kunde vi få reda på om de gruppstärkande övningarna 
påverkat samarbetet under övrig lektionstid. Vid genomförandet av observationerna valde vi 
att använda oss av ett observationsschema  inspirerat av Rubinstein-Reich och Wesén (1986) 
och Hannerfors, Lundberg-Edström och Nilsson (2000) (bilaga 1). Rubinstein-Reich och 
Wesén hävdar att observationsscheman som innehåller få kategorier minskar risken för 
felregistrering. Samtidigt innebar kategorierna att observationerna blev strukturerade och 
begränsades till ett visst område. Det blev då även enklare att sammanställa resultatet. Vår 
avsikt var att observationerna skulle ge svar på följande frågor: 
 

¬ Deltagande: Deltog alla elever i arbetet? 
¬ Kommunikation: Var det någon i gruppen som uttalade sig på ett sätt som fick 

positiva/negativa konsekvenser för grupparbetet? Var det någon som genom 
kroppsspråk, eller ljud påverkade de övriga positivt alternativt negativt? 

¬ Hänsyn: Lyssnade eleverna på varandra? Visade de varandra respekt?  
¬ Samarbete: Samarbetade eleverna? 

 
Vi gjorde en helhetsbedömning av hur klassen fungerat utifrån ovan nämnda kategorier vid 
varje observationstillfälle. De positiva aspekterna vägdes mot de negativa och medelvärdet 
noterades i observationsschemat (bilaga 1).  
 
 
Allmänna observationer 
 
Utöver ovan nämnda frågor ville vi även få svar på om någon elev uppvisade beteenden som 
kunde härledas till någon av de tidigare beskrivna rollerna samt vilken grupputvecklingsfas 
klassen befann sig i. Dessa frågor passade inte in i observationsschemat och vi valde därför att 
under rubriken allmänna observationer redovisa dessa i löpande text.  
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Intervjuer 
 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur eleverna upplevde de gruppstärkande 
övningarna samt hur de ansåg att samarbetet i klassen fungerat vid övningstillfällena. Precis 
som Doverborg och Pramling (2000) förordar gjordes intervjuerna individuellt i ett grupprum. 
Genom att göra kontrollintervjuer med barn i samma ålder kunde vi enligt Doverborg och 
Pramling säkerställa att intervjufrågorna var lättförståeliga.  
 
Som Patel och Davidson (1994) förordar var frågorna i elevintervjuerna konstruerade enligt 
den ”omvända” tratt -teknikmodellen. Användandet av denna modell innebar att vi först 
ställde ”smala” frågor för att eleverna skulle få hjälp att komma ihåg alla övningar vi 
genomfört. Eleverna hann under den tiden tänka igenom området och bilda sig en uppfattning 
samtidigt som frågorna besvarades. Sedan övergick vi till att ställa ”bredare” frågor.  
 
Intervjuerna genomfördes som komplement till observationerna. Vår förhoppning var att 
eleverna skulle ta upp tankar och händelser som vi kanske inte uppfattat. Frågorna 
genomfördes därför med en låg grad av struktur. Under studiens slutfas genomförde vi även 
en intervju med klassläraren. Vi ville få reda på om hon ansåg att någon förändring hade skett 
i klassen på grund av de gruppstärkande övningarna.   
 
 
Försökspersoner 
 
I undersökningen ingick 14 elever, 6 pojkar och 8 flickor från årskurs 3. Samtliga 
försökspersoner gick i samma klass. Fyra elever och klassläraren intervjuades. 
 
 
Bortfall 
 
Vid observationstillfälle 3, 5, 8, 10 och 12 var en elev frånvarande. Vid tillfälle 9 och 11 var 
två elever frånvarande. Bortfallen berodde på sjukdom, semester eller att elever deltagit i 
annan undervisning. Vid ett tillfälle valde en elev att inte delta på grund av att eleven tyckte 
att övningen verkade tråkig. Vilka övningar som varje observation motsvarar finns närmare 
beskrivet under rubriken empriskt arbete. 
 
 
Material 
 
När vi observerade klassen använde vi ett observationsschema (bilaga 1). Intervjuerna av 
eleverna och klassläraren gjordes med hjälp av intervjuformulär (bilaga 2 och 3). 
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Genomförande  
 
 
Förarbete 
 
Ht - 01  PM skrevs och godkändes av utsedd handledare. 
Dec 01 - april 02 Litteratur lästes. 
April – 02  Kontakt togs med handledare angående praktikplats.  
April –  Maj 02 Bakgrund, syfte och metod skrevs och bedömdes. 

Kontrollintervjuer genomfördes.                                        
 
 
Empiriskt arbete 
 
Under undersökningsperioden introducerade och genomförde vi totalt 17 gruppstärkande 
övningar. Med hjälp av observationsscheman observerade vi 10 av övningarna. Vid 
observationstillfällena utförde vi även allmänna observationer. På samma sätt observerade vi 
även två övningar som leddes av klassläraren. Vi turades om med att leda de gruppstärkande 
övningarna. Den som inte ledde övningen observerade vad som skedde i de olika grupperna. 
Omedelbart efter varje observationstillfälle diskuterade vi tillsammans för att se om vi 
eventuellt kunde tillföra några kompletteringar till protokollet. De gruppstärkande övningarna 
fann vi i Wahlströms (1993), Åbergs (1994) och Utas-Carlssons (2001) böcker. Som Åberg 
(1994) förespråkar  delades klassen in i olika grupper inför varje aktivitet.  
 
v.40  I början av veckan besökte vi försökspersonerna och presenterade oss samt 

informerade dem om vårt arbete. Vi lämnade även ett informationsbrev som 
eleverna fick ta med hem till sina föräldrar (bilaga 4). På torsdag inledde vi vår 
studie och genomförde övningarna Möt en speciell person (bilaga 5) och Vem 
tänker jag på? (bilaga 5) 

 
v.41 Vi  observerade en lektion som leddes av klassläraren, ”observationstillfälle 1”. 

Övningarna Durkslag och PET-flaska, ”observationstillfälle 2” (bilaga 5), 
Gruppsamtal om vänskap (bilaga 6) samt Rita tillsammans, ”observationstillfälle 
3” (bilaga 6) genomfördes. 

 
v.42  Övningarna Arbete med alfabetet (bilaga 7), Kommunikation utan ord, 

”observationstillfälle 4” (bilaga 7) och Långe orm, ”observationstillfälle 5” 
(bilaga 7) utfördes. 

 
v.43 Vi gjorde övningarna Musikaliska stolar, ”observationstillfälle 6” (bilaga 8), 

Öde ön (bilaga 8) och Stå för din åsikt, ”observationstillfälle 7” (bilaga 8).  
 
v.44 Lov. 
 
v.45  Vi genomförde övningarna Vi gör en saga (bilaga 9), Att bygga torn, 

”observationstillfälle 8” (bilaga 9) samt Doppboll, ”observations tillfälle 9” 
(bilaga 9) 

 
v.46 Vi hade ett Gruppsamtal om rädsla, ”observationstillfälle 10” (bilaga 6). Gjorde 

en Samarbetsstafett (bilaga 9) samt övningen Bygg ett hus, ”observationstillfälle 
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11” (bilaga 10). Vi observerade ytterligare en lektion som leddes av 
klassläraren, ”observationstillfälle 12”. Eleverna som blev intervjuade valdes ut 
genom lottdragning och dessa elevers föräldrar kontaktades. 

 
v.47 Fyra elever och klassläraren intervjuades individuellt i ett grupprum.  
 
 
Efterarbete 
 
v.48 - v.03 Resultat och diskussion skrevs. Arbetet slutfördes. 
 
 
Resultat 
 
 
Observationer 
 
Vi väljer att presentera våra observationsresultat i form av linjediagram. Diagrammen är 
gjorda utifrån observationsschemat (bilaga 1). Vilka övningar som avses vid varje tillfälle (X-
axeln) finns beskrivna under rubriken empiriskt arbete. Vid tillfälle 1 och 12 observerar vi 
lektioner som klassläraren håller i. Diagrammen visar hur delaktigheten, kommunikationen, 
hänsynstagandet samt samarbetet förändras i klassen under studien. Resultaten är graderade 
enligt följande system: 0 = Ingen, 1 = Lite, 2 = Måttlig, 3 = Bra och 4 = Mycket bra. Detta är 
resultatet från observationerna: 
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Figur 2: Förändring av delaktighet.  
 
Figur 2 visar att delaktigheten är bra (3) eller mycket bra (4) under hela mätperioden. 
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Figur 3: Förändring av kommunikation. 
 
Figur 3 visar att elevernas kommunikation varierar mellan måttlig (2) till mycket bra (4) vid 
de sex första tillfällena. Vid undersökningens andra hälft är kommunikationen mycket bra (4) 
eller bra (3).  
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Figur 4: Förändring av hänsyn.  
 
Figur 4 visar att hänsynen varierar mellan måttlig (2) och mycket bra (4) under de första sex 
tillfällena. Vid undersökningens andra hälft är hänsynen mycket bra (4) eller bra (3).  
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Figur 5: Förändring av samarbete. 
 
Som framgår av figur 5 är samarbetet i klassen bra (3) eller mycket bra (4) vid alla tillfällen 
utom vid tillfälle fem då samarbetet är måttligt (2).   
 
 
Allmänna observationer   
 
Vid observationstillfällena studerar vi eleverna för att ta reda på om någon visar 
karakteristiska drag som kan härledas till tidigare nämnda rollfigurer. Ingen av eleverna 
uppfyller samtliga kriterier som vi räknat upp för de olika rollerna. Däremot uppvisar många 
elever karakteristiska drag som kan härledas till tidigare beskrivna roller. De karaktärer vi 
uppmärksammar är ”clownen”, ”syndabocken”, ”offret”, ”stjärnan” och ”den snälla och 
hjälpsamma”. Flerta let elever visar drag som är karakteristiska för olika rollfigurer. En elev 
beter sig till exempel som ”offret” eller ”clownen” ibland, men har samma status som 
”stjärnan” vid andra tillfällen.  
 
När vi studerar vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i kommer vi fram till att klassen 
befinner sig i samarbetsfasen. Detta grundar vi på att de samarbetar bra eller mycket bra vid 
alla tillfällen utom ett. Få konflikter uppstår, och när de uppstår reds de ut omedelbart. 
Konflikterna förekommer i lika stor utsträckning vid studiens början som vid studiens slut. 
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Intervjuer 
 
Elevintervjuer 
 
För att komplettera observationerna intervjuar vi fyra elever. En sammanställning av 
intervjuerna redovisas här: 
 
Fråga 1: Vad tycker du om samarbetsövningarna som vi har gjort tillsammans?  
 
På frågan svarar de flesta eleverna att de tycker att övningarna är ”kul” eller ”roliga”. En elev 
svarar att de flesta övningarna är ”roliga” men att några är ”tråkiga”.  
 
Fråga 2: Tycker du att ni samarbetade bra i de olika grupperna? Varför? Varför inte? 
 
En elev tycker att samarbetet är bra för det mesta, men att det ibland fungerar sämre. Vid de 
tillfällen som samarbetet fungerar sämre beror detta enligt eleven på att ”jag fick inte 
bestämma så mycket som jag ville”. De övriga eleve rna tycker att de samarbetar bra och att 
alla hjälper till, men att de ibland har svårt att enas om vissa saker. 
 
Fråga 3: När tycker du att ni samarbetade bäst och när gick samarbetet sämst? Vad var det 
som gjorde att arbetet fungerade bra/dåligt? 
 
Så här svarade eleverna:   

 
”Bäst gick det att rita tillsammans med ”X.” Ormen gick sämst för att de inte vågade hålla i”.  
 
”Det går inte att säga när vi samarbetade bäst för vi samarbetade bra i alla grupper. Sämst gick 
Öde ön eftersom en del ville ha med saker som inte ryms på ett flygplan.”  
 
”Jag tycker att vi samarbetade bra i alla övningar. För att det var roligt.”  
 
”Att bygga hus och bygga torn gick bäst. Det gick bra att dra madrassen också. Det gick bra för att 
det var roligt. Sämst gick det där när vi skulle göra ett led långt och kort och de. Den var för svår.”  

 
Fråga 4: Vill du arbeta med alla i klassen när ni har grupparbeten? Varför? Varför inte?    
 
En elev svarar ”Nej inte med X för X är slamsig och kommer med dumma förslag. Måste jag 
så kan jag jobba med X men får jag välja så vill jag inte jobba med X”.  
De övriga eleverna svarar att det går bra att jobba med alla klasskamraterna. 
Fråga 5: Finns något mer som du vill berätta? 
 
En elev säger att ”det är lättare att jobba med tjejer, med killarna blir  det mest slams”. En 
annan elev svarar att ”om jag t.ex. inte förstod vad vi skulle göra fick jag veta det av de andra, 
det är det som är bra med samarbete”. Övriga två har inget att tillägga.  
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Intervju med klassläraren 
 
I slutet av vår empiriska studie intervjuar vi klassläraren (bilaga 3) för att få svar på om hon 
ser att någon utveckling har skett under studiens gång.  Nedan redovisas en sammanställning 
av intervjun:  
 
Alla samarbetade inte bra alltid, dagsformen styrde och gör det fortfarande. Att arbeta 
pojke/flicka kan vara besvärligt, särskilt på gymnastiken. Det visade sig bland annat under 
övningen ”Långe orm” där eleverna inte lyckades hålla ihop ormen. Den förändring som jag 
lagt märke till är att de blev effektivare och kom snabbare igång med sina arbetsuppgifter mot 
slutet av er undersökning. De är duktiga på att samarbeta och är van att arbeta tillsammans.  
 
 
Diskussion 
 
 
Reliabilitet  
 
Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig undersökningsmetoden är. I vår undersökning har vi 
använt oss av tre mätmetoder: Observationer med hjälp av observationsschema, allmänna 
observationer samt intervjuer. Att en av oss observerar utan att delta och att den andra 
observerar samtidigt som denna deltar innebär att vi tillsammans kan få ett mer tillförlitligt 
resultat än om endast en av oss utför observationen. Vi inser även att vår gradering på 
observationsschemat kan innebära en del subjektivt tyckande, men vår målsättning är dock att 
vara objektiva.  
 
Det finns en möjlighet att eleverna inte vågar svara som de tycker vid intervjuerna. Vi anser 
dock att tillförlitligheten ökar eftersom att vi ägnar mycket tid till att lära känna eleverna. 
Tillförlitligheten skulle ha blivit ännu bättre om vi använt bandspelare som Doverborg och 
Pramling- Samuelsson (2000) förordar. Lokalernas utformning medförde dock att vi beslutade 
att det var bäst att inte använda bandspelare. Reliabiliteten ökar eftersom vi drar lott om vilka 
elever som ska bli intervjuade.  
 
 
Validitet 
 
Vi anser att validiteten  (om vi har mätt det som vi avsett att mäta) är hög i vår undersökning. 
Samarbete är svårt att mäta i sin helhet men de mätmetoder som vi använt kompletterar 
varandra. Rubinstein-Reich och Wesén (1986) hävdar att observationsscheman som innehåller 
få kategorier minskar risken för felregistrering. Samtidigt innebär kategorierna att 
observationerna blir strukturerade och detta ökar validiteten. Genom att genomföra de 
allmänna observationerna får vi även svar på vilka roller eleverna har i gruppen samt i vilken 
utvecklingsfas som klassen befinner sig i. Att vi genomförde kontrollintervjuer, något som 
Doverborg och Pramling (2000) förordar, säkerställer att intervjufrågorna är lättförståeliga 
och att vi undvikit frågor av ledande karaktär. En fördel med att göra intervjuer istället för 
enkäter är att vi kan få mer ingående svar på våra frågor. Vid intervjuerna har vi även 
möjlighet att ställa nya kompletterande frågor.  
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Resultatdiskussion 
 
Under studiens gång ser vi att elevernas delaktighet är bra eller mycket bra vid samtliga 
övningstillfällen. Det anser vi beror på att eleverna tycker att övningarna är roliga. Något som 
bekräftas av de elever som vi intervjuar.  
 
Kommunikationen mellan barnen var måttlig vid tillfälle 2 och 5. Det beror på att flera elever 
uttalar sig på ett sätt som får negativa konsekvenser för övningarna. Vid tillfälle 4 är 
kommunikationen måttlig på grund av att övningens sista delmoment var för svårt. Att så var 
fallet intygades även av en av eleverna.  
 
Eleverna är för det mesta mycket hänsynsfulla mot varandra. Endast vid övningstillfälle två 
och fem graderar vi deras hänsyn som måttlig. Vid tillfälle 2 beror det på att pojkarna i en av 
grupperna tycker att flickorna inte skriver ned det som pojkarna kommer på. Flickorna i sin 
tur är missnöjda över att de aldrig får hålla i och undersöka föremålet. Vid tillfälle 5 är det 
många av eleverna som vill stå längst bak och vara ormens svans. Några mindre konflikter 
uppstår på grund av detta och det är dessa som är orsaken till att vi graderar hänsynstagandet 
som måttligt vid detta tillfälle.  
 
Samarbetet fungerar bra eller mycket bra genom hela undersökningen. Enda undantaget är 
övningstillfälle 5 då eleverna inte lyckas hålla ihop ormen. Vi anser att det beror på att 
pojkarna inte vågar hålla fast i flickorna och att flickorna i sin tur inte vågar hålla i pojkarna. 
Detta bekräftas av läraren som noterar samma sak. Att barnen ibland har svårt att arbeta 
pojke/flicka är något som vi inte hade räknat med innan studien påbörjades. Vid 
elevintervjuerna kommer det också fram att en elev tycker att den som stod bakom kittlades 
och att detta gjorde det svårare att hålla ihop ormen. 
 
När det gäller de rollkaraktärer som Åberg (1994) hävdar finns i alla klasser kan vi inte se att 
någon elev uppfyller alla kriterier som kännetecknar en roll. Alla visar dock beteenden som 
kan härledas till rollerna, i många fall visar eleverna till och med karakteristiska tecken från 
flera olika roller. Åberg påpekar att rollerna är viktiga för att skapa en maktbalans i gruppen. 
Vi anser att klassen i undersökningen inte har en given ledare och att maktbalansen därför 
växlar. Detta visar sig genom att eleverna innehar olika roller vid olika tillfällen.   
 
Det är svårt att avgöra vilken utvecklingsfas klassen befinner sig i. Granér (1994) hävdar att 
det finns en risk att man överskattar gruppens mognadsnivå och därmed inte ser de problem 
som finns. Med detta i åtanke hävdar vi ändå att gruppen befinner sig i samarbetsfasen. Vi 
grundar detta på att de fåtaliga konflikter som uppstår alltid löser sig snabbt och effektivt. 
Resultatet i figur 5 visar också att samarbetet fungerar bra eller mycket bra vid alla tillfällen 
utom ett. Vi anser att detta beror på att eleverna är vana att arbeta tillsammans. 
 
Klassläraren uppmärksammar oss på att eleverna under studiens gång blir effektivare och 
kommer snabbare igång med sina arbetsuppgifter. Detta kan dels bero på att de lärde sig 
arbetsgången och dels på att de blev bättre på att samarbeta.  
 
De observationer vi gör i början av vår undersökning kan vara påverkade av att eleverna inte 
kände oss. Vi kände heller inte dem och kunde inte anpassa oss efter dem lika bra som vi kan 
längre fram i undersökningen. I början av vår fältundersökning blir det ibland oroligt när vi 
ska förklara. De avbryter och frågar varandra. Vi måste därför vara extra tydliga i våra 
instruktioner och noga med att alla lyssnar. Som Gislason (1995) påpekar märker vi att det är 
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avgörande för resultatet att eleverna förstår vad de ska göra och att övningen inte är för svår. 
Viktigt är också att de känner sig motiverade och tycker om övningen. När de lyssnar 
ordentlig på instruktionerna, förstår vad de ska göra och tycker att övningen är rolig blir oftast 
också resultatet bra.  
 
Vi kan även konstatera att de övningar som innehåller ett tävlingsmoment fungerar bra. När 
det är en tävling skärper sig de flesta och gör sitt yttersta. Övningar där de får pröva sig fram 
eller skapa något uppskattas också av eleverna. Något som märks tydligt är att eleverna är 
trygga i gruppen. De vågar hävda sina åsikter, även om de inte delas av någon annan i 
klassen. Eleverna vågar också vara med och bestämma och de tar ansvar och står för sina 
beslut. Detta märks framförallt under övningen ”Stå för din åsikt”. Enligt Wahlström (1993) 
är detta tydliga tecken på att eleverna är trygga. Vi anser att en bidragande orsak till detta är 
att vi, precis som Åberg (1994) påpekar, placerade eleverna i smågrupper och lät 
sammansättningen förändras med jämna mellanrum så att alla med tiden arbetat med 
varandra. 
 
Slutsatsen vi drar är att resultatet från våra observationer visar att samarbetet har stabiliserats 
på en hög nivå vid slutet av den empiriska studien. De svar eleverna och läraren ger vid 
intervjuerna stämmer överens med våra observationer. Vi kan dock inte avgöra om 
resultatförbättringen gäller allt skolarbete eller om resultatet endast är begränsat till de 
gruppstärkande övningarna. Då vi endast observerar två lektioner ledda av klassläraren anser 
vi att vi har för lite information för att kunna dra någon säker slutsats angående detta. Olika 
omständigheter får dock resultaten att variera. Exempel på omständigheter kan vara att 
eleverna är trötta eller att vissa elever tycker att övningen är tråkig eller för svår.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att arbeta under en längre tid med gruppstärkande övningar i en 
skolklass och eventuellt jämföra de resultaten med resultat från en klass där man inte arbetar 
med gruppstärkande övningar. Man kan också studera genusperspektivet, det vill säga hur 
pojkar och flickor arbetar tillsammans samt hur kan vi stärka denna form av samarbete. Det 
skulle även vara intressant att mer ingående studera vilken påverkan olika lärare har på 
gruppers samarbetsförmåga. 
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Observationsschema 

 
¬ Kommunikation: Är det någon i gruppen som uttalar sig på ett sätt som får 

positiva/negativa konsekvenser för grupparbetet? Är det någon som genom 
kroppsspråk, eller ljud påverkar de övriga positivt alternativt negativt? 

¬ Delaktighet: Deltar alla elever i arbetet? 
¬ Hänsyn: Lyssnar eleverna på varandra? Visar de varandra respekt? 
¬ Samarbete: Samarbetar eleverna? 
 
 

 
 Ingen (0) Lite (1) Måttlig (2) Bra (3) Mycket bra (4) 

Delaktighet       
Kommunikation      

Hänsyn      
Samarbete      
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Elevintervjuer 

 
¬ Vad tycker du om samarbetsövningarna som vi har gjort tillsammans? Tycker du att ni 

samarbetade bra i de olika grupperna? Varför? Varför inte? 
 

¬ När tycker du att ni samarbetade bäst och när gick samarbetet sämst? Vad var det som 
gjorde att arbetet fungerade bra/dåligt? 

 
¬ Vill du arbeta med alla i klassen när ni har grupparbeten? Varför? Varför inte?    

 
¬ Finns något mer som du vill berätta? 
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Intervju med klassläraren 
 

¬ Hur tycker du att eleverna samarbetar? Har du märkt någon förändring under vår 
studie? 

 
¬ Är det något du vill tillägga? 
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Hej föräldrar!  
 
Vi är två lärarkandidater som under v. 40-47 kommer att genomföra vår 
slutpraktik i ert barns klass. I samband med vår praktik kommer vi även att 
slutföra vårt examensarbete ” Samarbete i skolklassen”.  Detta innebär att vi 
under vår tid i klassen kommer att arbeta en hel del med samarbetsövningar, 
vilket vi tror kommer att bli roligt både för oss och för barnen. För att få reda på 
vad barnen tycker om de olika övningarna kommer vi att genomföra intervjuer 
med några av barnen. Vi kommer att välja ut barnen som skall få bli intervjuade 
genom lottdragning och dessa barns föräldrar kommer att meddelas per telefon. 
Om ni har några frågor är ni mer än välkomna att höra av er till oss! 
 
Vänliga hälsningar: 
 
Tobias Öberg och Maria Pesu.   
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Möt en speciell person  
Vi använde oss av ituklippta pappersägg för att para ihop eleverna två och två. Sedan fick de 
sätta sig ner och intervjua varandra parvis i ca 10 min var. Därefter fick de presentera den 
person de intervjuat för den stora gruppen. 
 
Efteråt samtalade vi om hur det kändes att intervjua någon och hur det kändes att bli 
intervjuad. Vi frågade eleverna om de lärt sig något nytt om den person som de intervjuat, 
eller om de hade lärt sig något nytt om sig själva. 
 
 
Vem tänker jag på? 
Eftersom vi var två vuxna valde vi att dela klassen i två grupper. 
 
Inledningsvis fick alla barn dra en lapp. På lapparna hade vi i förväg skrivit alla barns namn. 
Det gjorde inget om de drog sitt eget namn. I tur och ordning fick nu barnen gissa vems namn 
som stod på lappen genom att ställa frågor om den personen. Frågorna skulle ställas så att de 
andra bara kunde svara ja eller nej, t.ex. Är det en pojke? Är han mörkhårig? Har han 
glasögon? 
 
Det gällde att klura ut vem det var på så få frågor som möjligt. Vi uppmuntrade barnen att 
ställa utslagsgivande frågor. Vi påpekade att vissa frågor var onödiga, till exempel om ett barn 
svarade nej på frågan om personen på lappen var en pojke, då behövde nästa elev inte fråga 
om personen var en flicka! 
 
 
Durkslag och PET-flaska (observationstillfälle 2) 
Vi började med att dela klassen i två grupper. Ena gruppen tilldelades ett durkslag medan 
andra gruppen fick en PET-flaska. Vi berättade för de två lagen att detta var en tävling och de 
fick följande instruktioner: 
 

” Ni har nu strandat på en öde ö, det ena laget har endast fått med sig ett durkslag och det andra 
laget har fått en PET-flaska. Nu gäller det att komma på så många användningsområden som 
möjligt för just er sak. Ni måste arbeta tillsammans och ni får 15 minuter på er.”  

 
Efter 15 minuter fick lagen berätta vad de kommit på. Vi diskuterade hur de upplevt 
övningen. Fick alla vara med och bestämma? Lyssnade de på varandra?
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Gruppsamtal  
Vi inledde övningen genom att samla eleverna i en soffa längst bak i klassrummet, sedan 
tände vi ett värmeljus och berättade om övningen. Barnen skulle få berätta ganska fritt om ett 
givet ämne. Under övningen skulle aktivt lyssnande, inga tråkningar, rätten att avstå samt 
sekretess tillämpas. Detta poängterades noga innan övningen börjar. Eleverna påmindes vid 
behov. 
 
Vänskap 
Vi arbetade utifrån följande frågeställningar: 

¬ Vilket är bäst, att ha många vänner samtidigt eller en enda ”bästis”?  
¬ Har pojkar fler kompisar än flickor? Varför i så fall? 
¬ Hur ska en riktigt bra kompis vara? 
¬ Kan man ha vänner i alla åldrar? 
¬ Ibland blir man osams. Berätta vad som händer när du blir osams med din kompis. Hur 

löser ni det? 
¬ Vågar du säga vad du tycker bland dina kompisar? 
¬ Är man på samma sätt när man är med olika människor? 
¬ Är det bra med en ledare i gänget och hur ska han/hon i så fall vara? 

 
Rädsla (observationstillfälle 10) 
Följande frågeställningar behandlades: 

¬ Vad var du rädd för när du var liten? 
¬ Vad är du rädd för nu? 
¬ Finns det något i skolan som man kan vara rädd för? 
¬ Vad tror du att vuxna är rädda för? 
¬ Vissa saker som man är rädd för, t.ex. spindlar, är ju inte farliga egentligen? Varför 

kan man ändå vara rädd? 
¬ Kan man bli av med sina rädslor? Finns det några bra knep? 
 

 
Rita tillsammans (observationstillfälle 3) 
Vi använde oss av ituklippta pappersägg för att para ihop eleverna två och två. Varje par fick 
ett stort vitt papper och en penna. Uppgiften var att tillsammans rita ett hus, en båt, en gubbe... 
 
Sedan diskuterade vi, vad var svårt? Vem bestämde hur ni skulle rita? 
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Arbete med alfabetet 
Denna övning är en vidareutveckling av Gunilla Wahlströms ”Arbete med alfabetet”, 
övningen kan vara både en stor utmaning och på samma gång en avkopplande aktivitet i slutet 
av dagen. 
 
Vi valde att genomföra övningen vid slutet av dagen och inledningsvis delades klassen in i 
grupper/lag om fyra till fem elever. Grupperna fick sedan ett papper som var indelat i fem 
kolumner. Ovanför kolumnerna stod i tur och ordning orden land, stad, husdjur, bilmärke och 
maträtt.  
 
Den som ledde övningen skrev upp en bokstav på svarta tavlan, vi började med bokstaven 
”S”.  De olika lagens uppgift blev att så snabbt som möjligt enas om, och i respektive kolumn 
skriva ner ett land, en stad, ett husdjur, ett bilmärke och en maträtt som börjar på bokstaven S, 
t.ex. Sverige, Stockholm, Shetlandsponny, Skoda och Semlor. Därefter gällde det att så snabbt 
som möjligt ropa lagnamnet. Vid rätt svar fick de en poäng men om ingen av de andra 
grupperna skrivit samma svar fick de tre poäng. Det lag som fick flest poäng vann! 
 
Tips! Till den här övningen kan man tänka sig att varje grupp har tillgång till en kokbok och 
en världsatlas (det använde inte vi). Viktigt är också att läraren väljer bokstäver som är vanligt 
förekommande i svenska språket. 
 
 
Kommunikation utan ord (observationstillfälle 4) 
Vi bad eleverna att ställa sig på ett led och att lyssna uppmärksamt. De fick inte tala med 
varandra under övningen utan skulle lösa de uppgifter de fick ”utan prat”.  
 

¬ Den första uppgiften var att göra ledet så kort som möjligt 
¬ Uppgift två var att göra ledet så långt som möjligt. 
¬ Uppgift tre var att ställa upp sig efter längd. 
¬ Vi avslutade övningen med att låta barnen försöka ställa sig i skostorleksordning. 
 

 
Långe orm (observationstillfälle 5) 
Variant 1 
Eleverna ställde sig i en lång rad och höll personen närmast framför hårt om midjan. Den som 
var sist i raden hade ett band hängande i byxlinningen. Den första hälften av ormen skulle 
lyda huvudet (den första eleven) och den andra halvan lydde svansen (den sista eleven). 
Huvudet skulle nu fånga svansens band. Ormen hoppade och skuttade åt alla håll. Stjärten 
försökte på alla sätt att inte bli fångad. När bandet var taget lät vi huvudet (den första eleven) 
flytta längst bak och bli svans osv. 
 
Variant 2 
Hälften av klassen bildade en orm (se föregående variant). Resten av eleverna spred ut sig i 
gymnastiksalen. Eleverna som spritt ut sig fick inte förflytta sig, men de fick en mjuk boll 
som de kunde kasta mellan sig. Deras uppgift var nu att pricka ormens svans (den sista 
eleven) med hjälp av bollen. Ormens huvud styrde ormen och var tvungen att försöka skydda 
sin svans.
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Musikaliska stolar (observationstillfälle 6) 
Det här var en variation på den gamla välkända leken att ställa stolar i en ring och ha en stol 
för lite. Den stora skillnaden var att i den här leken skulle gruppen vinna eller förlora, inte 
individen. 
 
Även i den här leken ställde man stolar i en ring med stolsryggarna mot varandra. Deltagarna 
gick sedan runt stolarna medan vi spelade musik. Plötsligt stannade vi musiken och då var alla 
tvungna att hitta en stol att sitta på, även om det innebär att de måste sitta i någon annans knä. 
Vi tog bort en stol för varje gång och det var allas ansvar att se till att alla hittade en plats och 
kunde sitta kvar. Om någon ramlade av hade gruppen förlorat och måste börja om. 
 
Tips! Om klassen är stor kan man gärna dela in den i två grupper först för att sedan låta dem 
prova i helklass.  
 
 
Öde ön  
Den här övningen var en variation på Gunilla Wahlströms ”Ombord på Mayflower”  
 
Gruppen fick veta att de skulle åka till en öde ö. Först diskuterade vi gemensamt i klassen hur 
det såg ut på ön, exempel på frågor vi ställde var: ”Är det varmt eller kallt på ön?” samt  ”Hur 
ser husen ut och vem har byggt dem?”  
 
Problemet var att planet var så litet att varje grupp bara kunde ta med sig 10 föremål. Det 
gällde därför att enas om vilka saker som måste med. Väldigt viktigt var att alla var överens. 
De tio föremålen skrevs ner på ett papper och jämfördes sedan med övriga grupper i klassen. 
 
 
Stå för din åsikt (observationstillfälle 7) 
Vi tejpade en remsa diagonalt över klassrumsgolvet. I ena änden stod det ”Håller med helt”, i 
andra änden stod det ”Håller inte med alls.” Vi kastade ut påståenden och det gällde för 
barnen att ställa sig på linjen där de tyckte att de hörde hemma. Viktigt var att det gick snabbt 
så att ingen hann se var klasskamraterna ställde sig. Här gällde det att tänka efter vad de själva 
tyckte! Följande påståenden fick barnen ta ställning till: 

 
1. Man ska alltid lyda de vuxna 
2. Man behöver inte lyda alla trafikregler 
3. Man ska aldrig klättra i träd 
4. Man ska alltid göra som kompisarna säger 
5. Alla barn kan lika mycket 
6. Vuxna har alltid rätt 
7. Flickor är duktigare än pojkar i matte 
8. Det är OK att slå ner någon som man retar sig på 
9. Den som är starkast bör få bestämma 
10. Det visas för mycket sport på tv 
11. Pojkar är snabbare än flickor 
12. Alla barn borde vara på dagis 

 
Efteråt frågade vi eleverna om de tänkte på var de andra ställde sig, hur det kändes att visa för 
de andra vad de tyckte och om de någon gång tänkte flytta sig dit någon kompis stod.
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Vi gör en saga 
Barnen samlades i en ring och fick veta att vi skulle göra en saga tillsammans. Vi inledde med 
en mening och lät nästa elev fylla på. Berättelsen fick gå flera varv. Alla hade rätt att avstå 
och allt dödande av människor i sagan förbjöds. Dödande kan snabbt förstöra en fin berättelse 
och slutet av övningen skulle då ha blivit helt fel. Efter en stund växlade vi till att eleverna 
bara sa ett ord var. 
 
Efteråt diskuterade vi om det hade blivit annorlunda om bara en person hade berättat sagan 
och om det var roligast att berätta själv eller när de andra berättade. Barnen fick även berätta 
om de tyckte det var roligast att säga en hel mening var eller bara ett ord. 
 
Tips! Som efterarbete kan man skriva ner sagan, och måla en gemensam bild till den. Man 
kan även skriva ner sagan, men hitta på ett annat slut.  
 
 
Att bygga torn (observationstillfälle 8) 
Barnen delades in i lag om 4-6 personer. Laget skulle på ca 20 min bygga ett så högt torn som 
möjligt med hjälp av sugrör, piprensare och tejp. Tornet måste kunna stå själv. 

 
Efteråt diskuterade vi varför just den gruppen vann. Vad måste man tänka på när man vill 
bygga högt? Vilken grupp samarbetade bäst? I vilka andra sammanhang är det viktigare att 
kunna samarbeta än att vara duktig själv? 
 
 
Doppboll (observationstillfälle 9) 
Klassen delades i två lag. En mjuk boll användes. Det gällde att få över bollen till 
motståndarlagets mål. Den elev som ”fick” bollen var tvungen att stanna upp och doppa 
bollen i golvet innan han fick kasta till någon i laget. Obs! Den som hade bollen fick inte 
springa/förflytta sig så länge han höll i bollen. Laget fick en poäng om de lyckades  passa till 
varandra tre gånger utan att motståndarlaget tagit bollen.  
 
Vidareutveckling: Varje lag har en ”målvakt” stående på en plint på motståndarlagets 
planhalva. Efter att ha passat bollen två gånger inom laget, passar man till målvakten och får 
därmed en poäng. 
 
 
Samarbetsstafett 
Klassen delades in i grupper med 6-7 elever per grupp. Varje gruppmedlem fick utföra ett 
visst moment innan nästa gruppmedlem fick ta över. Det gällde att på olika sätt föra vidare en 
ärtpåse. När ärtpåsen förts i mål stoppades tiden. Följande moment ingick i stafetten: 
 

¬ Två elever drog en tjock madrass över golvet. Ärtpåsen låg på madrassen. 
¬ En elev tog ärtpåsen, satte den på huvudet och sprang med den till nästa moment. 
¬ Där väntade nästa elev på att få kasta ärtpåsen i en hink. 
¬ När ärtpåsen låg i hinken sprang nästa elev fram till hinken, hämtade ärtpåsen och 

sprang med den till sista momentet. 
¬ Där drog två elever en tjock madrass i mål. 
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Bygg ett hus (observationstillfälle 11) 
Klassen delades i tre grupper med 4-5 elever i varje grupp. Varje grupp fick några färgade 
papper, några toapappersrullar (tomma), piprensare, två saxar och en tejprulle.  
 
Uppgiften löd: Bygg ett hus med inneboende. 
 
Uppföljning: Vilken typ av hus har gruppen byggt och vilka bodde i huset? Deltog alla? 
Tyckte de att det var roligt? Vem/vilka fattade besluten? Lyssnade de till allas förslag? Varje 
grupp fick sedan tillsammans skriva en saga om sitt hus. Sagorna renskrev vi på ordbehand-
lare och sedan satte vi ihop dem i ett häfte. Eleverna fick sedan läsa alla sagor och måla en 
bild till sin saga. 



   
    
 

 
 
 
 

Classroom cooperation 
- with groupstrengthening exercises.  


