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Förord 
 
Vi vill tacka följande personer som gjort vårt arbete möjligt. Våra handledare på respektive 
praktikplats för allt stöd och all tid vi fått till vårt förfogande. Eleverna i klasserna som gjort 
undersökningen genomförbar. Vår vetenskapliga handledare Marianne Niemi för den 
vägledning hon givit oss under arbetets gång. Avslutningsvis vill vi också tacka oss själva för 
ett väl genomfört arbete. 
 
Luleå den 3 december 2002 
 
Sari Nikula 
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Åsa Ohlson 



Abstrakt 
 
Vi ville med vår undersökning försöka främja känslan av gemenskap i en klass med hjälp av 
gruppstärkande övningar. Känslan av gemenskap i en klass anser vi ha stor betydelse för 
elevens och klassens utveckling både socialt och akademiskt. Genomförandet skedde i tre 
olika klasser på två skolor i år 3 och 4, med sammanlagt 54 elever. Under den sju veckor 
långa praktiken genomförde vi i varje klass sex övningstillfällen med flera övningar där en 
övning var återkommande vid varje tillfälle. För att få fram resultatet av övningstillfällena 
använde vi oss av observationer och intervjuer. Resultaten i klasserna X, Y och Z visade att 
eleverna blivit mer medvetna om innebörden av gemenskapen i en klass. Genom vår 
undersökning kom vi fram till att eleverna i de tre klasserna påverkades så till vida att det 
påbörjades en tankeprocess kring förutsättningarna för en känsla av gemenskap.  
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
Vi går grundskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. I utbildningen ingår ett 
examensarbete på 10 poäng och vi ville fördjupa oss i ett arbete som vi vet att vi kommer att 
ha nytta av i vårt framtida yrke. Vi upplever att barn och ungdomar ibland saknar tillhörighet 
och gemenskap i olika grupper i skolan. Vi anser även att elevers inlärningssituation 
underlättas avsevärt om de känner sig trygga i gruppen. Lloyd & Beard (1995) nämner ett 
flertal författare som forskat kring fördelarna med samarbete elever mellan. Genom samarbete 
kan eleverna uppnå de krav och ibland även mer på kunskaper som ställs och ännu en fördel 
med samarbete är att eleverna kan utveckla sin sociala kompetens. Därför har vi valt att 
försöka främja elevernas känsla av gemenskap i en klass. Det är något som rör oss blivande 
lärare i allra högsta grad. Inte bara för elevernas mentala hälsa och utveckling utan även för 
vår egen del. I en klass med god gemenskap motverkas bland annat risken för utbrändhet hos 
lärare.  
 
Vår definition av gemenskap är att alla elever ska kunna känna sig som en del av gruppen. 
Det innebär att eleverna är trygga, vågar göra sina åsikter hörda och vågar vara sig själva, 
men samtidigt visar hänsyn och tar hand om varandra. 
 
Genom att arbeta med kommunikations- och gruppstärkande övningar vill vi undersöka om 
klassgemenskapen kan främjas. Det finns många övningar och lekar med varierande syften. 
Några av dessa har vi själva fått prova på i början av utbildningen och då kunnat se de 
positiva effekter som de medförde. Vi lärde känna varandra på ett avslappnat och lekfullt sätt. 
För barn faller det sig naturligt att leka och genom att arbeta med leken på ett enkelt och 
lustfyllt sätt kan man använda det som metod för att främja gemenskap.   
 
Styrdokument 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 Utbildningsdepartementet (1994), 
betonas bland annat vikten av elevernas gemenskap i skolan.  
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att 
vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. ( s. 9) 
 
Skolan ska 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 (s. 10) 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev…  
…känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
…lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra (s. 11) 

 
Dessa citat stöder våra tankar om hur viktigt det är att arbeta för en bra gemenskap i klassen 
och skolan i allmänhet.  
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Maslows behovstrappa 
 
Maltén (1992) skriver om Maslows behovshierarki där människans olika behov är 
rangordnade. Trappan är uppdelad i fem olika avsatser där varje nivå måste tillfredsställas 
innan avancemang till nästa nivå kan ske. När en nivå är tillgodosedd är det nästa nivås behov 
som är drivkraften och motivationen. Individens motivation är alltid riktad framåt och uppåt i 
trappan. Den första nivån handlar om fysiska behov vilket innebär att individen kräver mat, 
kläder och sömn. Nästa nivå beskriver människans trygghetsbehov som innefattar skydd mot 
faror, framtida trygghet och struktur i tillvaron. Sociala behov är den tredje nivån och med det 
menas att bli accepterad, att ha kontakt med andra och känna gemenskap i grupp. I den näst 
sista nivån eftersträvar man respekt, inflytande, uppskattning och status. Nivån kallas för 
behov och aktning. Den femte och sista nivån, självförverkligande, handlar om individens 
självutveckling och skapande genom eget experimenterande.  
 
Vidare beskriver Maltén (1992) att behovstrappans första nivå oftast är tillgodosedd i ett land 
som Sverige vid skolstarten. Då en elev börjat skolan innebär det många förändringar i dess 
tillvaro. Krav som att hålla tider, sitta stilla och räcka upp handen kan medföra en viss 
otrygghet hos eleven. Detta, i samspel med nervositet i den nya gruppen och situationen, kan 
leda till problem i nivå två. Trygghet genom fasta rutiner kan relativt enkelt tillgodoses av 
läraren medan känslomässiga relationer med andra elever kan vara svårare att uppnå. Med 
detta menas till exempel frågor som vem eleven sällskapar med till skolan eller vilka som 
leker med varandra på rasten. Eleverna har olika sociala förutsättningar som kan påverka 
relationerna och den känslomässiga tryggheten. Många elever har svårt att ta sig vidare från 
nivå två eller tre eftersom de har behov som inte blivit tillfredsställda. Det är svårt att säga hur 
många som under skoltiden når den översta nivån, en del når den aldrig och får på så sätt 
aldrig chans att känna sig uppskattade eller känna glädjen i att utveckla sig själv.  
 
Grupper 
 
Lloyd & Beard (1995) skriver att alla människor ingår i olika grupper genom hela livet och att 
det i alla grupper ställs varierande krav. Gruppens betydelse enligt Maltén (1992) anses vara 
livsviktig. Människan är ursprungligen ett flockdjur och söker sig därför gärna till grupper. 
Genom gruppen får människan vissa grundläggande behov och intressen tillgodosedda. Varje 
medlem i en grupp tillför olika kunskaper och färdigheter. Nemert (1997) skriver om 
gruppens betydelse hos eleverna. Positiva kamratrelationer bygger på elevens sociala 
kompetens och om den saknas får eleven en negativ syn på sig själv. Den egna 
självuppfattningen styrs av vad kamraterna har för bild och uppfattning av en själv. Först när 
eleven har lärt sig uppskatta sig själv har denne förmågan att även kunna uppskatta andra. 
Elevens sociala och emotionella utveckling kan med hjälp av läraren påverkas i en positiv 
riktning. Ett steg i denna utveckling är att få eleverna att inse betydelsen av vänskap. Då 
eleven känner trygghet i gruppen leder det även till en mer positiv inställning till skolan. 
 
Maltén (1992) beskriver en grupp som en samling människor med gemensamma mål och 
normer, regelbundna träffar, kommunikation och samhörighetskänsla. Granér (1994) förklarar 
i sin tur att en grupp kan bestå av minst två personer och det maximala antalet beror på 
förhållandet mellan gruppens sammansättning och dess inbördes relationer. I en mindre grupp 
kan man lättare engageras och vara aktiv, medan det i den större gruppen finns större urval av 
personer och kunnande. Granérs ideala antal i en grupp är 8-10 personer och det grundar han 
på kombinationen av fördelarna nämnda ovan.  
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Maltén (1992) har gjort en beskrivning på olika gruppindelningar. Han nämner bland annat 
primära och sekundära grupper. Primära grupper har medlemmar som är känslomässigt 
involverade i varandra. Gruppen präglas av en stark vi-känsla där man har nära kontakt med 
varandra och en otvungen samvaro. Denna gemenskap ger förtroende i gruppen. Intimiteten i 
gruppen leder till att normer och beteendemönster efterföljs. Exempel på primära grupper är 
familjen, kamratgäng och vid goda förutsättningar även i arbetslaget. En sekundärgrupp är ett 
mellansteg mellan primärgruppen och samhället. Vi-känslan är inte lika stark som i den 
primära gruppen och sekundärgruppen har därför mindre betydelse. Sekundärgruppen är 
oftast större än primärgruppen vilket medför att samspelet inte är lika starkt. Exempel på 
sekundärgrupper är skolklasser, föreningar, grannar, invandrare och företagsanställda.  
 
Vidare beskriver Maltén (1992) andra gruppsammansättningar. En medlemsgrupp är en 
benämning på alla grupper som man på något sätt ingår i. Det kan vara familjen, skolklassen 
eller arbetslaget. Även om man deltar i gruppen behöver man inte dela gruppens åsikter, man 
kan vara aktiv eller passiv medlem. Ett exempel kan vara en lärare som är medlem i skolans 
personalgrupp men som inte alltid ställer sig bakom verksamheten. Däremot är medlemmarna 
i en referensgrupp av väldigt lika åsikter och värderingar. Normerna och målen inom gruppen 
betraktar man som en vägledning. Medlemmarna är gruppen trogen och påverkas av gruppens 
karaktär och styrka. Exempel på en sådan grupp är Livets Ord. En tvångsgrupp kan vara en 
skolklass bestående av elever som placerats där beroende på bostadsområde. Det är ett 
myndighetsbeslut som medlemmarna inte kunnat påverka. Ledaren i gruppen, till exempel 
läraren, som blivit tillsatt av gruppens skapare måste använda sig av genomtänkta insatser för 
att kunna åstadkomma trygghet och gemenskap. Detta för att minska risken för rivalitet och 
konkurrens bland medlemmarna i gruppen. En bildad grupp är liksom tvångsgruppen bildad 
utifrån. Skillnaden är att medlemmarna har fått möjlighet att välja sitt deltagande. Den har ett 
klart angivet syfte och är tidsbegränsad. Exempel på en sådan grupp är ett elevråd eller en 
projektgrupp. En naturlig grupp skapas av medlemmarna själva utan yttre styrning. Gruppen 
har en stark gemenskap och fokusering på samma intressen och mål, vilket leder till att det 
kan vara svårt för utomstående att få vara med i gruppen. Valet av ledarskap väljs informellt 
inom gruppen och kan variera beroende på ändamål.  
 
Enligt Gislason & Löwenborg (1995) består en liten grupp av 4 till 8 deltagare. När antalet 
medlemmar i en grupp närmar sig 10 och fler kan man kalla det en storgrupp. I en storgrupp 
krävs oftast en stark ledare. Det är här också vanligt att inte alla vågar framföra sina tankar 
och idéer, vilket gör att bara vissa åsikter kommer fram. Det är samtidigt lätt att ”försvinna” i 
mängden, vilket i skolan kan leda till att en del elever glöms bort. Om delar av storgruppen 
inte får sina sociala behov täckta, är det vanligt att det spontant bildas undergrupper. Vidare 
nämner Gislason & Löwenborg formella och informella grupper. Den informella gruppen 
består av medlemmar som själva har valt sammansättningen, till exempel kamratgäng. Detta 
leder till att medlemmarna är likasinnade. Eventuella problem som kan uppstå då man låter 
elever välja grupper vid exempelvis skolarbeten och lagindelningar är att några personer 
hamnar utanför och inte blir valda. Eleverna väljer i första hand utifrån den informella 
gruppen. Den formella gruppens medlemmar väljer inte själva vilka som ska ingå i den. 
Gruppen har bildats för ett speciellt ändamål som till exempel en skolklass. I en skolsituation 
kan det vara en fördel att arbeta med formella grupper. Stressen och rädslan att hamna utanför 
minskar när läraren utser gruppmedlemmarna. Dessutom främjas grupprocesserna i klassen. 
Lloyd & Beard (1995) menar även på att det är en fördel för eleverna att de får arbeta i 
formella grupper ibland då det är en förberedelse för det vuxna livet. I livet ingår att vara 
medlem i grupper där man måste kunna arbeta sida vid sida även om man kanske inte känner 
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de andra medlemmarna eller ens trivs med dem. Att vara medlem i en grupp ställer om inte 
akademiska krav så åtminstone sociala krav. 
 
Grupputveckling 
 
Hur en grupp utvecklas kan beskrivas på flera sätt. Svedberg & Zaar (1988) beskriver 
utvecklingen ur ett klassperspektiv där grupprocessen startar vid första skoldagen. 
Utvecklingen sker i faser som kan variera tidsmässigt och i intensitet. Det är inte heller säkert 
att gruppen berör alla faser eller att de tar sig vidare från en pågående fas. I vissa fall kan 
faserna löpa parallellt med varandra. Varje enskild fas har ett syfte som måste genomgås av 
gruppen. Grupputvecklingsprocessen har alltid en början och ett slut. De olika processerna är 
initialfas, smekmånadsfas, strukturering, konflikter, vilofas, arbete och separation. Vi har valt 
att överföra grupputveckling i termer för en skolsituation, även om liknande utveckling sker i 
alla grupper. 
 
Initialfasen börjar då gruppen sätts samman, till exempel första skoldagen. Eleverna känner 
inte varandra och det är med blandade känslor man möter sin grupp. Eleven kan tycka att 
situationen känns spännande samtidigt som hon eller han känner viss oro och tvekan över de 
förväntningar som finns. Då gruppen är nybildad finns det ännu ingen struktur i arbetet eller 
leken. Gruppens aktiviteter och samtal är ytliga och opersonliga och individens 
uppmärksamhet riktas mer till det inre. Detta leder till att det är svårt att lyssna till andra.  
Lärarens (ledarens) roll i initialfasen är främst att ge gruppen rutiner och regler, det vill säga 
strukturen i skolan.  
 
Smekmånadsfasen kännetecknas av en avslappnad och glad stämning. Oroskänslorna i 
initialfasen har bytts ut mot ett starkt välbefinnande och därför gör gruppen allt den kan för att 
undvika eventuella meningsskiljaktigheter. Dialogen eleverna emellan är mer öppen och 
utåtriktad och de kan samtala med varandra på ett lättsamt sätt. Läraren ska även i denna fas 
upprätthålla strukturen men dock på ett mer vaksamt sätt. Syftet med smekmånadsfasen är att 
eleverna tillsammans ska uppnå tillräckligt mycket styrka för att kunna ta sig vidare till nästa 
fas. Läraren måste ge gruppen utrymme och tid för detta. 
 
Struktureringsfasen innebär att gruppen utvecklar de roller som krävs för att den ska fungera. 
Innan rollerna är klara kan det vara svårt för gruppen att fokusera sig på uppgiften. Samtidigt 
som rollfördelningen sker bildas även subgrupper. Dessa grupper består av individer med 
liknande värderingar och intressen och därför kan samtalen fördjupas ytterligare med en stark 
vi-känsla som följd. I struktureringsfasen övergår gruppen till ett mer verklighetstroget 
perspektiv och man kan se de individuella olikheterna. Då eleverna under denna fas försöker 
hitta sin roll får läraren fungera som ett bollplank samtidigt som hon eller han utsätts för 
diverse prövningar. Det blir en balansgång mellan att stimulera eleverna, att hitta en lämplig 
roll och att sätta gränser.  
 
Eftersom man i struktureringsfasen börjar skönja de individuella skillnaderna kan det i 
konfliktfasen leda till oenigheter. Oftast leder konflikter till att gruppen vänder 
uppmärksamhet och energi från annat arbete. Därför måste gruppen hitta lösningar för att 
kunna behandla situationen. En strategi är att gruppen förnekar en eventuell konflikt, en annan 
är att gruppen låter någon, till exempel läraren, ta över och tillfälligt stoppa konflikten. Risken 
med detta är att vissa elever känner sig överkörda och hämndlystna. En tredje strategi är att 
gruppen utser en syndabock (kan vara allt från regler till personer) och man bildar pakter för 
att bli starkare i konflikten. Den fjärde strategin enligt Svedberg och Zaar (1988) innebär att 
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man tar itu med konflikten. Antingen accepteras olikheterna eller så splittras eller 
omorganiseras gruppen. I bästa fall löses konflikten helt. Här kan det vara svårt för läraren att 
hålla sig objektiv. Den viktigaste uppgiften för läraren är då att lyssna och inte döma. Vid 
allvarligare konflikter, som till exempel mobbning, är det nödvändigt att läraren markerar vad 
som är rätt eller fel. Efter att ha genomgått denna fas känner sig gruppen mycket stabilare. 
 
Vilofasen är precis som den låter en chans för gruppen att vila och samla krafter efter den 
utmattande konfliktfasen. Gruppen kan kräva tid för återhämtning och behöva enklare och 
rutinmässiga uppgifter. Dessutom uppkommer en känsla av utmattning i samband med 
nytänkande och omstrukturering. En annan reaktion kan vara en energikick som uppkommer 
genom att gruppen lyckats lösa de konflikter som fanns. Motivationen är hög och arbetet 
fortgår utan en egentlig vilofas. Läraren ska agera följsamt och har här ingen framträdande 
roll.  
 
I arbetsfasen är gruppen effektiv och koncentrerar sig på uppgiften. Den produktiva gruppen 
använder sig av sina resurser, man har ett effektivt arbetssätt och normerna är klargjorda. 
Medlemmarna i gruppen accepterar varandra och kan ta gemensamma beslut med hänsyn till 
varandras åsikter. Uppgiften för läraren i arbetsfasen är att bistå gruppen under arbetets gång.  
 
Separationsfasen kan präglas av mycket starka känslor och ångest. Ofta förbereder gruppen 
sig för en framtida separation och då kan regression förekomma, framförallt i elevgrupper. Ett 
annat sätt för gruppen att uttrycka sina känslor är genom att utföra symboliska handlingar, 
såsom nedräkning med olika medel. Gruppen kan även välja att stänga inne sina känslor och 
förneka splittringen. Ett annat vanligt fenomen är glorifiering av klassen då endast de positiva 
minnena framhävs. Dagen för separationen innehåller många olika känslor såsom skratt, gråt 
och förtäckt ilska. Läraren kan underlätta separationen genom att ge klassen utrymme att 
bearbeta och minnas tiden tillsammans. De krafter läraren lägger på uppstartandet av klassen 
är minst lika viktiga vid avslutningen.  
 
Roller 
 
Det kan vara både lockande och skrämmande att tillhöra en grupp menar Svedberg & Zaar 
(1988). Att bli uppmärksammad och accepterad av andra kan vara väldigt lockande, samtidigt 
som individen riskerar att bli utsatt för kränkningar och vara orsak till andras ilska. Men det 
mest ångestladdade för många är att förbli osedd och på så sätt gå miste om sin egen identitet. 
Då slutar man också att existera i förhållandet till de andra i gruppen. Gislason & Löwenborg 
(1995) skriver även de om hur viktigt det är att vara ”någon” och att elever i vissa situationer 
kan välja att ta på sig en negativ roll, allt för att slippa vara ”ingen”. Svedberg & Zaar 
beskriver rollerna och dess funktioner. Rollen fyller alltid en funktion i gruppen och även för 
individen själv. Uppdelningen av rollerna sker oftast omedvetet men ibland också medvetet 
och hålls vid liv genom påverkan från övriga medlemmar. Genom att tilldela varandra roller 
visar och tydliggör man olika identiteter. Ju mer gruppmedlemmarna lär känna varandra har 
rollerna möjlighet att ändra nyans och anpassa sig efter gruppens behov. För att kunna 
anpassas till andra människor är bildandet av roller en nödvändighet. Utan anpassning skulle 
allt mänskligt samarbete försvåras. I en klassrumssituation krävs stor anpassningsförmåga 
eftersom eleverna ibland får arbeta med uppgifter som inte alla känner motivation inför. 
Elever som inte har den förmågan kan då få stora anpassningsproblem i skolan. Man kan 
också vända på perspektivet och istället tala om en slags överanpassning hos elever som har 
dessa problem. Det är vanligt att elever försöker leva upp till den förväntade rollen för att 
passa in så bra som möjligt.  
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Svedberg & Zaar (1998) har tre beskrivningar av överanpassade roller: 
 
The good guy ställer alltid upp, håller med och förstår allt och alla. I sitt innersta uttrycker han 
istället ”jag behöver dig så mycket att jag kan göra vad som helst för att behålla dig. Till och 
med förneka mitt eget jag.” ( s. 47) 
 
The bad guy råkar ofta i slagsmål för att få kontroll över situationen och uppmärksamhet från 
de andra i gruppen. Men i sitt innersta uttrycker han ”jag behöver dig så mycket, därför måste 
jag tvinga dig att reagera så att du kan se mig och mitt behövande.” (s. 47) 
 
The tough guy är hård på utsidan och tillåter sig inte att visa sina känslor och sitt behov av 
andra människor. Det innersta uttrycker ”jag behöver dig för mycket, därför måste jag låtsas 
att jag inte behöver dig alls. På det viset kan ingen göra mig illa.” (s. 48) 
 
Petersson & Sjödin (2001) menar att individen inte alltid behöver anta samma roll utan 
anpassar sig efter gruppens sammansättning. Om en grupp skulle bestå av enbart analytiker 
kan det leda till att gruppen inte kan vidareutvecklas och slutföra sitt uppdrag. En grupp med 
endast genomförare presterar gärna snabba resultat som dock kan bli slarvigt utförda. För att 
få en effektiv grupp måste flertalet av de olika rollerna finnas representerade. Även Svedberg 
& Zaar (1998) anser att grupp sällan är homogen i rollsammansättningen. I grupper med 
endast exempelvis ledare, är det vanligt att någon eller några tar ett steg bakåt och låter någon 
annan anta ledarrollen.  
 
Petersson & Sjödin (2001) beskriver vidare några vanliga roller i en elevgrupp. Klassens 
clown är den som alltid får sina kamrater att skratta och det är vanligt att denne inte blir tagen 
på allvar. Rollen kan vara svår att ta sig ur och den är även påfrestande för gruppen. Den som 
testar gränserna hos allt och alla och beter sig provocerande är gruppens tuffing. Det är 
möjligt att den farliga attityden ska dölja osäkerhet och rädsla. Eleven som gärna vill 
tydliggöra regler och ha kontroll över klassen är den överambitiösa. Stackars, stackars mig är 
en roll som spelar på sitt eget lidande. Hon eller han utnyttjar sin svaghet för att smita undan 
och överlåta arbetet till de övriga i gruppen. Detta för att individen upplever sig vara sämre 
och får därför inte trampas på av de övriga medlemmarna. Ambitiösa elever som inte tvekar 
inför nya uppgifter tillhör kategorin allt är möjligt. Denna person har höga målsättningar, 
driver på gruppen och tycker om att finna olika lösningar. Lagspelaren är en positiv person 
som man alltid kan räkna med och lita på. Den som ofta skryter i klassen är 
tävlingsmänniskan. Hon eller han sätter kortsiktiga mål och vill ses som en vinnare. Det kan 
leda till att denna individ tar på sig alltför många uppgifter. Den tysta eleven svarar endast på 
tilltal och tar ingen plats i klassen. Åberg (1995) beskriver också rollen syndabocken, vilket 
innebär att rollinnehavaren ofta blir föremål för andras ilska och frustration.  
 
Ta av kungen hans krona 
 
Att elever i en klass tilldelas olika roller, utifrån sina personligheter är ett relativt välkänt 
fenomen. Men lärarens roll i klassrummet har en avgörande betydelse för hur hierarkin i en 
klass utvecklas. Duregård (2000) refererar i artikeln ”Ta av kungen hans krona” till författaren 
Gunilla Granath, som skrivit flera böcker som behandlar hierarkiska mönster i klassrummet. 
Duregård beskriver betydelsen av att läraren är medveten om de hierarkiska strukturer som 
förekommer i alla sorters grupper, för att ha möjlighet kunna bryta dem. Ofta bygger hierarkin 
på att några få personer med hög status styr och kontrollerar de övriga i gruppen. Detta skapar 



7 

en negativ stämning och det gäller för läraren att i tid hindra en destruktiv utveckling innan 
rollerna rotar sig hos eleverna i en elevgrupp. 
 
Den allmänna atmosfären i en elevgrupp har stor betydelse för inlärningen, enligt Duregård 
(2000). Finns inte grundtryggheten där försvåras möjligheten för eleverna att ta till sig 
kunskap. Därför är det viktigt att läraren tydligt markerar och tar avstånd så fort han/hon 
märker av negativa tendenser i gruppen, för att förhindra konflikter på ett så tidigt stadium 
som möjligt. Läraren måste finna kärnan till det onda, i det här fallet klassens ”makthavare” 
och konfrontera dessa inför hela elevgruppen. Men för att lyckas med detta och få hela 
klassen med sig måste läraren samtidigt se till att förskjuta makten och sprida den i klassen 
och samtidigt höja de övriga elevernas status och förmåga att stå emot ledarnas maktstyre. 
Annars är det lätt att gruppen kollektivt skyddar ledarna för att undvika repressalier. Peterson 
& Sjödin (2001) skriver om fördelarna med att göra eleverna medvetna om de olika rollerna. 
Inte förrän eleven inser sin roll kan den bytas ut. Ju mer eleverna vet om de varierande 
rollerna desto mer förståelse får de för övriga roller och sitt eget och kamraternas beteenden. 
 
Kommunikation 
 
För att en grupp individer ska kunna fungera och samarbeta menar Petersson & Sjödin (2001) 
att det krävs av medlemmarna att de kan kommunicera med varandra. 
Kommunikationsförmågan har varje individ med sig från födseln. Genom att tolka hur andra 
människor kommunicerar gör vi oss en bild av hur dessa också är som personer. För att kunna 
ha relationer till andra människor krävs det av oss att vi lär oss på vilket sätt andra 
kommunicerar. Andra människors sätt att uttrycka sig styr även hur våra relationer till dessa 
människor blir. Inom skolan kan lärarna främja elevernas förmåga att kommunicera med 
varandra genom att använda olika former av uttrycksmedel. Detta bidrar till att eleverna 
utvecklar fördelaktiga sociala relationer, att de vågar stå för sina åsikter och även accepterar 
andras.  
 
Enligt Lind (2001) kommunicerar människan inte bara genom att uttrycka sig verbalt utan 
även icke-verbalt. Det verbala består i innehållet av vad personen talar om medan det icke-
verbala handlar om på vilket sätt personen använder sitt kroppsspråk, tonfall och sätt att tala. 
Vi tolkar också andra människor genom våra egna erfarenheter och värderingar. Detta gör att 
det kan uppstå konflikter som grundar sig på missförstånd genom att vi uttrycker oss olika och 
upplever saker annorlunda. Vi kan inte lösa några konflikter utan att föra en verksam dialog 
samt att hörsamma och bejaka varandra. Detta kan man endast nå upp till genom en aktiv 
kommunikation. 
 
Petersson & Sjödin (2001) menar att kommunikation också kan ses som en interaktion mellan 
människor där utbytet sker i form av ett aktivt lyssnande. Lyssnandet i sig är också 
förutsättningen för en fungerande relation mellan olika människor. För att samspelet elever 
emellan ska kunna fungera så bra som möjligt krävs det att de har en förståelse för varandra. 
En sådan förståelse kan eleverna endast ta till sig genom att lära sig lyssna på varandra, att 
utveckla en förmåga att sätta sig in i andra människors situation, samt att de kan godta andras 
åsikter.  
 
Vidare skriver Petersson & Sjödin (2001) om hur lyssnandet på olika sätt kan ske i en 
varierad utsträckning av intresse och uppmärksamhet hos lyssnaren. Det kan antingen ske 
genom att människor lyssnar utan att ta till sig det som sägs och utan att ge någon som helst 
respons, genom att lyssnaren endast koncentrerar sig på vissa intressanta delar av det som 
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sägs, genom att lyssna observant och ta till sig det som sägs, eller genom att lyssna och 
samtidigt seriöst försöka sätta sig in i den situation som den som talar befinner sig i, det vill 
säga att lyssna med empati. Genom att kunna lyssna med äkta medkänsla gentemot den som 
talar, läggs också grunden till en djupare förmåga att kommunicera. I många fall används inte 
lyssnandet i syfte att försöka förstå varandra. Istället lyssnar människor ofta på varandra i 
samband av en dialog. Den ena lyssnar för att kunna svara på det den andra talar om. Gör man 
istället sitt yttersta för att lyssna aktivt på en annan människa stärks på så sätt det sociala 
samspelet mellan båda parter. Genom att lyssna aktivt på en annan människa känner den 
personen sig bekräftad och att det som sägs verkligen betyder något. 
 
Samhörighet och trygghet i en grupp 
 
Hwang & Nilsson (1999) skriver om betydelsen av jämnåriga kamrater för barnets 
socioemotionella utveckling enligt Jean Piaget. När barnet leker och umgås med sina kamrater 
utgör det samtidigt en fostran i empati, normer, konflikter och kompromisser. Tillsammans 
skapar de en grundläggande trygghet där självkänsla utvecklas och lärdom av varandra sker. I 
takt med stigande ålder kommer beroendet av föräldrarna minska samtidigt som kamraternas 
betydelse ökar.  
 
Granér (1994) beskriver de sociala behoven hos individen som tillgodoses i gruppen. En 
kamratgrupp där medlemmarna inte trivs kommer att skingras eftersom de sociala behoven 
inte har uppnåtts. Begreppet sociala behov innefattar tillhörighet, kontroll och gemenskap. 
Tillhörighet innebär att individen känner att hon eller han är en del av gruppen och accepteras 
av de övriga medlemmarna. Detta uppnås till en början genom anpassning som senare avtar 
och individen kan alltmer hävda sig själv och sina åsikter. När individen kan hävda sig i 
gruppen har kontrollstadiet uppnåtts. Medlemmarna i gruppen ses och accepteras som 
självständiga individer. Gemenskap innefattar känslan av trygghet och närhet tillsammans 
med övriga deltagare och individen kan vara sig själv. Wahlström (1993) beskriver vikten av 
en trygg skolmiljö då det inte alltid finns i hemmet. Trygghet innebär bland annat att våga 
vara sig själv, kunna hävda sina åsikter, önskningar och behov samt våga ta och acceptera 
beslut, oavsett resultat. Vidare beskrivs trygghet som att våga utmana sig själv och tillåta sig 
att klara av uppgifter med framgång. Generositet gentemot andra och att våga släppa fram sig 
själv och övriga medlemmar är även viktiga aspekter i tryggheten.  
 
I sin bok beskriver Gislason & Löwenborg (1995) lärarens vardagliga problem när det gäller 
att lyckas skapa gemenskap i en stor elevgrupp samtidigt som individerna måste 
uppmärksammas. Klassens storlek ska inte ha avgörande betydelse när det gäller gemenskap. 
Det som krävs av läraren är att finna ett anpassat arbetssätt. Det är viktigt att läraren känner 
till hur eleverna fungerar tillsammans i klassen i allmänhet, detta för att främja samarbetet. 
Ingen elev ska känna sig utanför och läraren ska även motverka att enskilda individer tar över.  
 
Gruppstärkande övningar 
 
Åberg (1995) skriver om lekens betydelse och hur den kan påverka elevens självkänsla och 
gruppens vi-känsla. Leken har en förmåga att ta fram barnet och impulsiviteten inom oss 
genom hela livet. Människan utvecklas och utökar sitt skapande till stor del genom leken. 
Med hjälp av lekens många syften kan klassrumsklimatet främjas, bland annat kan eleverna 
lättare koncentrera sig. Den ökade koncentrationen leder till förbättrad problemlösning. I 
leken får även känslorna uttryckas vilket leder till en lugnare tillvaro där samarbetsviljan och 
gemenskapen i gruppen tilltar. För att eleverna ska samarbeta bättre kan läraren bidra med 
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uppskattning och positiv respons. Detta leder till att klassen får en positiv självbild och känner 
sig omtyckt. Ömsesidig respekt för varandras åsikter gör att eleverna utvecklas till 
självständiga individer samtidigt som förmågan att lyssna på andra gynnas. För att utveckla 
gemenskapen i klassen måste eleverna kunna använda sig av konstruktiv kritik med betoning 
på det positiva. Åberg menar att det kan vara alltför lätt att se de negativa egenskaperna hos 
varandra. Det är viktigt att eleverna får övning i att uppmärksamma det positiva inom gruppen 
och dess medlemmar. Wahlström (1993) visar på hur man genom trygghetsövningar kan få 
eleverna att känna gemenskap och medverkan. Eleverna stärker tillsammans självkänslan hos 
varandra samtidigt som de får en ökad känsla av respekt och ansvar. En välfungerande 
elevgrupp främjar lärarens kreativitet i undervisningen och mindre tid går till 
konflikthantering. Även Åberg (1995) betonar vikten av en positiv inställning till sin klass 
som grupp eftersom det leder till bra sammanhållning. En del i att främja ett bra 
klassrumsklimat är att ha gruppövningar i positivt tänkande (se övningen ”Hemlig vän” i 
bilaga 1:1 ).  
 
Åberg beskriver också syftet med de olika gruppstärkande övningarna: 
 
Inskolningslekar är övningar som passar bra till nybildade grupper. Syftet är att eleverna på 
ett avslappnat och lekfullt sätt ska lära känna varandra.  
 
En vidareutveckling av gemenskapen kan ske genom att gruppen börjar använda sig av 
kontaktövningar och på så sätt våga närma sig och röra vid varandra.  
 
Att känna sig som en i gruppen, att uppmärksammas och våga närma sig varandra både på ett 
fysiskt och psykiskt sätt är vad trygghetsövningar kan åstadkomma. Syftet med övningarna är 
ökad trygghet i gruppen. 
 
Samarbetsövningar är lekar som kräver anpassning, följsamhet och samarbetsförmåga. 
 
Meningen med värderingsövningar är att eleverna ska lära sig ta ställning och stå för sina 
åsikter.  
 
Syfte 
 
Vi vill i vårt utvecklingsarbete utföra gruppstärkande övningar i en elevgrupp i syfte att 
främja känslan av gemenskap. 
 
Syftet resulterar i målsättningarna att eleverna: 

 
• känner sig trygga i klassen  
• lyssnar på varandra och vågar göra sina åsikter hörda  
• visar hänsyn och tar hand om varandra 
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Metod 
 
Försökspersoner 
 
Vi valde att göra vår undersökning på två olika skolor i tre klasser, år 3 och 4. Det totala 
antalet elever var 54, varav 18 elever ingick i klass X, 21 elever i klass Y och 15 elever i klass 
Z. Vi valde att vara neutrala i genusperspektivet. Eftersom vi inte hade möjlighet att intervjua 
alla elever valde vi slumpmässigt ut ett antal som skulle representera gruppen. Genom 
lottdragning togs tre elever per klass ut till intervjuer. Patel & Davidson (1994) menar att 
genom korrekt utförda stickprov kan resultatet generaliseras för hela gruppen. Det resultat 
man får fram i stickproven speglar således hela gruppen. 
 
I resultatet hänvisar vi till de tre olika klasserna som klass X, Y eller Z för att skilja dem åt. 
Klass X och Y (år 4) kom ursprungligen från tre olika klasser. Eleverna blandades och 
delades sedan in i klasserna X och Y. Många av eleverna kände således inte varandra. Klass Z 
(år 3) bestod av elever som följts åt sedan första klass där några elever var utåtagerande vilket 
ledde till oro i klassen. 
 
Bortfall 
 
Vid varje övningstillfälle var det ett bortfall på 1-3 personer per grupp. Orsakerna till 
bortfallen var i de flesta fall giltig frånvaro i form av sjukdom eller ledighet. Vid vissa 
övningstillfällen ansåg ansvarig lärare i klass Z att det var nödvändigt att ta ut några elever för 
att övningarna skulle gå att genomföra.  
 
Material 
 
Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod där vi använde oss av observationer och 
intervjuer. Enligt Patel & Davidson (1994) är en kvalitativ undersökningsmetod bäst lämpad 
för analys av tankar och känslor hos försökspersoner medan en kvantitativ 
undersökningsmetod passar bättre till en statistisk undersökning. 
 
Den observationstyp vi använde oss av var den som Patel & Davidson (1994) och LØkken & 
SØbstad (1995) benämnde som ostrukturerad. Med det menades tillfälliga 
helhetsobservationer där det efter observationstillfällena fanns möjlighet till sammanfattning. 
Våra intervjuer bestod av fasta frågor som kunde ställas i varierande ordning med utrymme 
för diskussion. Detta för att intervjuerna skulle ge mycket information som komplettering till 
de observationer vi gjorde. Det betyder att vi hade relativt hög grad på standardisering och 
samtidigt en låg grad av strukturering. 
 
Enligt filosofen Immanuel Kant i LØkken & SØbstad (1995) kan inte psykologiska egenskaper 
mätas och detta stödde våra tankar kring att ha observationer som metod. Eftersom vårt 
utvecklingsarbete till stor del baserades på känslor och relationer kunde det vara svårt att få 
mätbara resultat som kunde redovisas.  Enligt LØkken & SØbstad består en stor del av 
pedagogens arbete av att observera och sedan analysera det som skett. Därefter 
vidareutvecklar pedagogen sina tolkningar mot nytt kunnande och ett sätt att förmedla det. 
Observationer är det bästa sättet att ta fram och samla information enligt både LØkken & 
SØbstad och Patel & Davidson (1994). Vidare skriver de om hur man uppmärksammar 
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beteenden i naturliga situationer. Med beteenden avser Patel & Davidson bland annat fysiska 
handlingar, emotionella utryck och relationer.  
 
Vi ansåg själva att observationer var en metod som passade vårt utvecklingsarbete. 
Observationerna visade tämligen omgående hur gruppen fungerade tillsammans. Under de sex 
övningstillfällena valde vi att observera samverkan och interaktionen elever emellan. Med 
detta menar vi: 
 

• Engagemang: Är alla med och deltar?  
 

• Lyhördhet: Får alla möjligheten att säga sitt? Blir alla hörda, lyssnar man på varandra? 
 

• Kommunikation: Hur uttrycker man sig språkligt mot varandra? Förekommer 
tråkningar? Hur uttrycker de sig taktilt? Är de hårdhänta och puttar varandra osv? 

 
• Samarbete: Hur fungerar de i samarbetssituationer? Blir något gjort? Tar någon 

kommandot? 
 
Intervjuerna ville vi använda oss av för att få enskilda åsikter och därmed en tydligare bild av 
relationerna i klassen. Patel & Davidson (1994) skriver om intervjuns grad av standardisering 
och strukturering. En hög grad av standardisering innebär att de frågor som ställs vid intervjun 
är likadana och ställs i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Vid en låg grad av 
standardisering kan intervjun liknas mer vid ett samtal där frågorna formuleras fortlöpande i 
lämplig ordning. Strukturering behandlar svarsutrymmet hos intervjupersonen. En hög grad 
av strukturering innebär att frågorna har fasta svarsalternativ och intervjupersonen får ej 
möjlighet till fria svar. Den låga struktureringsgraden ger i sin tur ett stort svarsutrymme för 
personen som intervjuas. LØkken & SØbstad (1995) och Garpelin (1998) anser att information 
kan förtydligas genom intervjuer och missförstånd kan enklare undvikas. Om intervjuaren inte 
förstår det intervjupersonen menar kan intervjuaren med hjälp av följdfrågor be om ett 
utförligare svar. Samtidigt som personen intervjuar observerar hon/han också bland annat 
kroppsspråk och röstläge som ytterligare underlättar tolkningen. LØkken & SØbstad anser 
vidare att man genom intervjun kan få del av människors inre åsikter och tankar. Intervjun 
som metod är inte lika tidsbunden som en observation vilket ger ytterligare dimensioner. En 
observation är något som sker här och nu medan man i en intervju kan backa eller se framåt i 
tiden. Doverborg & Pramling (1999) skriver om ytterligare en aspekt när det gäller intervjuer. 
Eleverna får en möjlighet att reflektera över sina åsikter i samband med intervjun. Detta leder 
i sin tur till uppmärksamhet och påverkan kring intervjuämnet. En elev som fått frågor kring 
till exempel mobbning kan lägga märke till och begrunda händelser i vardagen som kan 
relateras till ämnet.  
 
Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen, det första vid början av praktikperioden och det 
andra vid slutet. Eleverna intervjuades enskilt. Intervjuguide finns i bilaga 2. 
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Tidsplan 
 
Ht -01: PM inlämnades 
            Tilldelning av handledare 
            Litteraturstudier 
 
Vt -02: Litteraturstudier 
            Bakgrund, syfte och metod utformades 
 
Ht -02: Fortsatt arbete med bakgrund, syfte och metod.  
            Slutpraktik och genomförande av undersökning v.40- v.47 
            Sammanställning och inlämning av examensarbete v.47 – v.49 
            Opponering och färdigställande av examensarbete v.3 2003  
 
Genomförande  
 
Genomförandet av undersökningen skedde vid sex övningstillfällen á 60 minuter fördelade 
över praktikperioden (sju veckor). I klasserna X och Y var vi två studenter som var i båda 
klasserna parallellt, i klass Z var det en student. Undersökningen bestod av varierade övningar 
med olika syften på lektionstillfällena. Beskrivningar av övningstillfällena finns i bilaga 1. 
Det första övningstillfället byggde på att eleverna skulle lära känna varandra. Därefter 
utvecklades övningarna alltmer för varje gång till att vid sista övningstillfället låta eleverna ta 
ställning, visa och motivera sina åsikter inför klassen. Övningen ”Hemlig vän” genomfördes 
fortlöpande under praktikperioden. Efter varje övningstillfälle diskuterade vi med eleverna 
kring övningarna och deras syften, dessutom reflekterade vi själva över övningstillfällena 
genom att föra anteckningar. Under varje övningstillfälle utförde vi även våra observationer. 
De två intervjutillfällena genomfördes i början och slutet av praktikperioden.  
 
Resultat 
 
Vi valde att redovisa resultatet av vår undersökning genom att först presentera våra 
observationsresultat och sedan resultatet från utförda elevintervjuer. 
 
Observation 
 
Resultatet av observationerna valde vi att redovisa varje klass för sig, detta för att få en 
överskådlig struktur av utvecklingen i klasserna. Övningen ”Hemlig vän” redovisas sist där 
resultaten i klasserna är sammanslagna eftersom det inte förekom några större skillnader. Det 
vi observerat är engagemang, lyhördhet, kommunikation och samarbete.  
 
Klass X 
 
Eleverna i klass X medverkade oftast med relativt stort engagemang vid övningstillfällena. 
Tråkningar och knuffar förekom sällan. Eleverna vågade framföra sina åsikter och övriga 
elever i klassen lyssnade oftast aktivt. Övningarna togs på allvar och vid många 
övningstillfällen försökte eleverna hjälpa varandra för att gemensamt uppnå målet med 
övningarna. Vid diskussionerna efter övningstillfällena framkom det att eleverna upplevt 
övningarna som roliga, spännande och omväxlande. Syftet med de olika övningarna lyckades 
de oftast tillsammans komma fram till.  
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Övningstillfälle 1, lära känna varandra (bilaga 1:1) : 
 
Alla elever deltog och var ivriga. Eleverna lyssnade på varandra och godtog varandras förslag 
utan protester. Vid övningen ”Alla som tycker om…” förekom knuffar, inga tråkningar 
uppträdde. Eleverna fick genom övningarna turas om att ta kommandot över gruppen. 
Eleverna förstod syftet med övningarna och de tyckte det var ett roligt övningstillfälle. En 
elev sa att det hade varit lärorikt medan en annan sa att det var kul och omväxlande. 
 
Övningstillfälle 2, kommunikation och samarbete (bilaga 1:2): 
 
Alla deltog, några var dock mindre engagerade än andra. Alla elevers åsikter blev ej hörda, 
vissa elevers åsikter framfördes mer än andras, tråkningar och knuffar förekom. Några elever 
målade över det någon annan redan hade målat. En grupp hade ingen tydlig ledare och hade 
svårt att komma igång. Samarbetet fungerade bättre då eleverna ej fick kommunicera verbalt. 
Eleverna tyckte att övningen var skojig, jobbig när man inte fick prata och att det var pirrigt 
när man skulle berätta. Eleverna trodde att syftet var att vi skulle se att de kan jobba 
tillsammans och vara tysta trots att det var flera i gruppen. De trodde också att syftet kunde 
vara att de skulle lära sig samarbeta och att kunna kommunicera utan att prata. 
 
Övningstillfälle 3, olika synsätt (bilaga 1:3): 
 
Alla var med och försökte hjälpa varandra att se de olika bilderna. Eleverna var ivriga och 
ville se flera bilder. Eleverna ville hjälpa varandra och lyssnade till varandras råd. Inga 
tråkningar förekom trots att alla inte kunde se de olika bilderna. Eleverna använde sig av ett 
tydligt språk när de skulle förklara för varandra. Klassen hjälptes åt för att tillsammans 
försöka få alla att se de olika bilderna. Det svåra med övningen för eleverna var att försöka 
koppla ihop det vi gjorde (tittade på bilder) med hur det kunde vara i verkligheten. Syftet med 
övningen var att se en bild som sedan kunde tolkas olika beroende på vad man förväntade sig. 
Eftersom tiden för detta övningstillfälle var kortare än annars kändes övningarna något 
stressade, trots detta tyckte eleverna det var roligt. 
 
Övningstillfälle 4, kontaktövningar och tillitsövningar (bilaga 1:4): 
 
Alla var med och deltog aktivt och eleverna lyssnade på varandra. Inga tråkningar förekom, 
eleverna uppmuntrade varandra. Under övningen ”Härvan” tog några elever kommandot, i 
övrigt hjälptes man åt för att klara övningarna. Detta övningstillfälle uppskattades mycket av 
eleverna. Populärast var ”Fyren” - klassen ville göra den fyra gånger. Alla övningar togs på 
allvar. Många tyckte det var kusligt och spännande att inte se något. Några hade förstått syftet 
med övningarna. 
 
Övningstillfälle 5, tillitsövningar (bilaga 1:5): 
 
Alla var med och deltog aktivt och eleverna lyssnade till varandra. En flicka uttryckte oro 
över att stå i mitten. Gruppen var då lyhörd och försäkrade henne om att det inte var någon 
fara. Under övningen ”Leda blind” använde sig en del elever av taktil kommunikation för att 
förstärka den muntliga trots att övningen inte tillät detta. I övningen ”Det susar i säven” var 
den ena av två grupper mer hårdhänt. Eleverna hjälptes åt och utförde uppgifterna seriöst. 
Eleverna gav inte upp trots att det ibland krävdes flera försök innan man klarade övningarna. 
Eleverna trodde att syftet med övningarna kunde vara att man skulle lära sig lita på varandra 
och att lyssna på varandra. De tyckte övningarna var roliga trots att några tyckte det kändes 
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obehagligt att lita helt på sina kamrater. Övningen ”Det susar i säven” var den mest 
uppskattade. 
 
Övningstillfälle 6, värderingsövningar (bilaga 1:6): 
 
Alla var med och deltog aktivt, dock var några elever mindre engagerade mot slutet av 
övningstillfället och pratade med varandra. Alla elever vågade framföra sin åsikt trots att 
några i vissa fall var ensamma om att tycka på ett visst sätt. Eleverna lyssnade och 
reflekterade till varandras åsikter. Inga tråkningar förekom trots skilda åsikter. Syftet med 
övningarna var enligt eleverna att de skulle våga tycka och våga säga, det var även roligt att få 
höra vad andra tyckte.  
 
Klass Y 
 
Vid varje övningstillfälle deltog eleverna i klass Y aktivt med mer eller mindre engagemang. 
De flesta elever vågade framföra sin åsikt, däremot lyssnade inte alltid alla på varandras 
tankar och tråkningar förekom. De flesta övningar togs på allvar men vid ett fåtal tillfällen 
störde några elever de andra genom att fuska eller att försvåra övningarna. Under 
diskussionerna efter övningarna framkom att eleverna trodde syftet med övningarna varit att 
vi skulle lära känna dem. Med tiden insåg eleverna dock att det verkliga syftet var för deras 
skull. Eleverna upplevde övningarna som coola, häftiga, spännande och roliga. 
 
Övningstillfälle 1, lära känna varandra (bilaga1:1): 
 
Alla deltog, några hade dock svårt att sitta stilla och vara koncentrerade under hela 
övningstillfället. Eleverna lyssnade inte alltid på varandra och de pratade i munnen på 
varandra. Vissa tråkningar förekom. Några elever uttryckte missnöje över andra elevers 
förslag. Knuffar förekom under ”Alla som tycker om…”. Ett flertal elever ville bestämma 
över gruppen, några ville hävda sig själva. Eleverna ville leka mer, de tyckte att övningarna 
var roliga. Syftet med övningarna hade de dock inte riktigt klart för sig, många trodde att de 
gjorde övningarna för att vi skulle lära känna dem och få veta deras intressen, att vi gjorde 
övningarna för vår skull.  
 
Övningstillfälle 2, kommunikation och samarbete (bilaga1:2): 
 
Alla elever deltog, några valde dock att inte vara fullt engagerade. Eleverna lyssnade inte 
alltid på varandra och de pratade i munnen på varandra. Alla elevers åsikter blev ej hörda, 
vissa elevers åsikter framfördes mer än andras. Tråkningar och knuffar förekom. Eleverna 
uttryckte missnöje över annan gruppmedlems val av målning. En del elever hade svårt att vara 
tysta då de skulle vara det. Några elever ville byta grupp, många olika viljor försvårade 
samarbetet. En del elever valde att arbeta för sig själv med sina egna idéer, oavsett andra 
gruppmedlemmars åsikter. En grupp var mycket nöjd med sin grupp och sitt resultat. Några 
elever tyckte inte om övningen och gick då in för att förstöra eller hitta på bus på 
målningarna. Flera elever var missnöjda med målningarna eftersom inte alla ansträngde sig i 
gruppen för att göra det så bra som möjligt. Det var endast en grupp som var helt nöjd med 
alla moment i övningen. 
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Övningstillfälle 3, olika synsätt (bilaga 1:3): 
 
Alla var med och försökte hjälpa varandra att se de olika bilderna. Eleverna var ivriga och 
ville se flera bilder. En elev var besviken över att inte kunna se alla bilder. Eleverna ville 
hjälpa varandra men pratade istället i munnen på varandra, ivriga att framföra sina råd. Inga 
tråkningar förekom trots att alla inte kunde se de olika bilderna. Eleverna använde sig av ett 
tydligt språk när de skulle förklara för varandra. Eleverna hjälptes åt tillsammans och ville att 
alla skulle lyckas se de olika bilderna. Syftet med övningen var svår för eleverna att uppfatta 
men övningen i sig var enligt eleverna cool och häftig. 
 
Övningstillfälle 4, kontaktövningar och tillitsövningar (bilaga 1:4): 
 
Alla deltog. Tre elever uttryckte sitt missnöje över en av övningarna, de fortsatte dock att 
delta i övningen. Vissa elever engagerade sig mer än andra. Några elever lyssnade inte när 
delar av klassen bad dem att koncentrera sig för att kunna genomföra övningarna. Tråkningar 
förekom och irritation framfördes. I övningen ”Alla ombord” var det några elever som 
hoppade in i cirklarna utan att ta hänsyn till dem som redan stod där, dock uttryckte ingen sitt 
missnöje över detta. Samarbetet fungerade bättre i vissa övningar. En del elever ville försvåra 
för de andra till exempel under övningen ”Fyren”. I samma övning var det några elever som 
kikade under mösskanten och sprang raka vägen till fyren. Eftersom många av eleverna tog 
den övningen på allvar ledde det till irritation mellan eleverna. Kommentarer efteråt var att 
övningstillfället var sådär, spännande eller det roligaste hittills. Några elever förstod syftet 
med övningarna. 
 
Övningstillfälle 5, tillitsövningar (bilaga 1:5): 
 
Alla deltog aktivt, det var några elever som vid ett tillfälle ville byta lek. Eleverna lyssnade 
till varandra och respekterade varandras åsikter och känslor och inga tråkningar förekom. 
Under övningen ”Leda blind” använde sig en del elever av taktil kommunikation för att 
förstärka den muntliga trots att övningen inte tillät detta. Eleverna arbetade målinriktat och 
gav sig inte vid motgångar. Även om några elever inte vågade slappna av helt i alla övningar 
var det ingen som avstod från att vara med, alla försökte. Syftet med övningstillfället var 
enligt eleverna att man skulle lära sig ta ansvar, att våga, att leda och att lita på varandra men 
även att lära sig skilja på höger och vänster. Eleverna upplevde övningarna som spännande, 
roliga och läskiga. 
 
Övningstillfälle 6, värderingsövningar (bilaga 1:6): 
 
Alla elever deltog, några mer engagerat och seriöst än andra. De flesta framförde sin åsikt, en 
elev stod vid ett tillfälle ensam i ett hörn under övningen ”Fyra hörn”. Eleverna reflekterade 
över åsikter och knöt an till egna erfarenheter. Vid några tillfällen pratade eleverna i munnen 
på varandra. Tråkningar förekom i form av protest mot någon annans åsikt. Några elevers val 
påverkades av kompisens val. Då övningstillfället baserades på att eleverna skulle lyssna till 
varandra var det några elever som ibland struntade i att lyssna på de andras åsikter och 
framförde istället sina egna. De flesta eleverna i klassen förstod syftet med övningarna, en 
elev sa att syftet var att vi skulle få veta vad eleverna tycker. Eleverna tyckte det var roligt att 
få säga vad de tyckte om olika saker och få höra andras åsikter. 
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Klass Z  
 
Många elever i klassen hade svårt att koncentrera sig under övningarna. De hade svårt att 
lyssna och ta till sig instruktioner. De mer utåtagerande elevernas oro smittade av sig på 
resten av klassen och på grund av detta gick det mycket tid åt till att försöka fånga deras 
intresse. Några gånger var det nödvändigt att ta ut ett par av eleverna från salen för att 
övningarna skulle kunna gå att genomföra. När eleverna till slut tagit till sig instruktionerna 
och genomförde övningarna, visade de genom sitt engagemang att de uppskattade övningarna 
väldigt mycket. I utvärderingarna efter de olika övningstillfällena hade eleverna oftast förstått 
syftet med övningarna. De tyckte även själva att övningarna var väldigt roliga att genomföra. 
Eleverna insåg också att de hade svårt att koncentrera sig och lyssna på varandra, samt att de 
var mindre bra på att samarbeta i klassen, något de själva tyckte de borde träna och bli bättre 
på. 
 
Övningstillfälle 1, lära känna varandra (bilaga 1:1): 
 
Alla elever var med och deltog men mot slutet av övningen ”Favoriten” var det flera elever 
som tappade koncentrationen, lade sig på golvet eller satt och pratade om annat. De övriga 
fick då svårt att göra sig hörda. Eleverna använde ett hårt språk emot varandra och tråkningar 
förekom. Vid övningen ”Alla som tycker om…” förekom även puttar och knuffar. Inget 
samarbete förekom mellan eleverna i denna övning. Eleverna var själva överens om att de 
hade fungerat dåligt under övningen, att det hade varit bråkigt och att många inte hade lyssnat. 
De hade inte klart för sig vad övningen syftade till. 
 
Övningstillfälle 2, kommunikation och samarbete (bilaga1:2): 
 
Alla elever deltog i övningen. I ett par av grupperna lyssnade eleverna på varandra medan 
eleverna i en annan grupp inte uppmärksammade varandra alls. I två av grupperna hade 
eleverna en bra kommunikation där alla bidrog med sina åsikter och man lyssnade på 
varandra. I de två övriga grupperna var det flera som struntade i vad de andra i gruppen tyckte 
och tänkte och eleverna körde över varandra helt. I två av grupperna fungerade samarbetet 
helt problemfritt. Någon tog kommandot mer eller mindre och styrde upp arbetet. De övriga i 
gruppen fann sig i det. I de två andra grupperna fungerade samarbetet mindre bra där det var 
flera starka viljor som ville ta kommandot. Många av eleverna var missnöjda över resultatet 
av målningarna i de grupper där samarbetet fungerat mindre bra. Eleverna tyckte själva att de 
inte haft något bra samarbete i gruppen och att detta var något de behövde öva mer på. 
Eleverna förstod att syftet med övningen var att samarbeta. 
 
Övningstillfälle 3, olika synsätt (bilaga 1:3): 
 
Alla elever deltog. Eleverna lyssnade aktivt på varandra och alla fick möjlighet att göra sin 
röst hörd. Inga tråkningar eller hårda ord förekom. Samarbetet i grupperna fungerade bra. 
Några elever tog kommandot och pratade mer, medan andra lyssnade mer på vad de övriga 
hade att säga. Eleverna var överens om att man ser olika saker i bilderna för att man tänker 
olika och därför tyckte de att ingen hade fel i det man såg. De förstod genom detta också 
syftet med övningen. Några elever tyckte att övningen var lite jobbig och att det var tråkigt att 
sitta och lyssna till vad de andra eleverna i klassen hade att säga om bilderna. På deras 
engagemang märktes det ändå att bilderna fångade deras intresse och att det var spännande att 
se vilka olika motiv de kunde urskilja i bilderna. 
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Övningstillfälle 4, kontaktövningar och tillitsövningar (bilaga 1:4): 
 
Alla elever deltog från början, men flera hade svårt att koncentrera sig. De sprang iväg och 
gjorde andra saker, pratade, bråkade med varandra och var allmänt störande. De andra 
eleverna i gruppen tappade då också koncentrationen. Trots flera tillsägningar var det 
nödvändigt att ta ut två elever från salen för att kunna genomföra övningarna. Eleverna hade 
svårt att göra sig hörda. Alla pratade i munnen på varandra och lyssnade inte på varandra. 
Inga hårda ord förekom, förutom vid en konflikt som uppstod. Inga kränkningar förekom 
eleverna emellan och inte heller några hårdhänta puttar eller knuffar. När eleverna väl 
koncentrerade sig på det de skulle göra, hjälptes alla åt att genomföra övningarna. Vissa var 
mer dominanta än andra. Eleverna hade svårt att koncentrera sig på lekarna men det gick ändå 
att genomföra dem. De tyckte att syftet med övningarna var att lära sig lyssna på varandra, att 
inte vara så högljudda och att känna igen och lyssna efter ljud. De tyckte också att de lärde sig 
vara juste mot sina klasskompisar, att dela med sig och att hjälpa varandra i de olika lekarna. 
De flesta tyckte att lekarna var roliga att genomföra. 
 
Övningstillfälle 5, tillitsövningar (bilaga 1:5): 
 
Alla elever var med och deltog i övningarna i början men det var mycket spring och prat 
mellan övningarna. Efter hand var det nödvändigt att ta ut ett par elever från salen för att 
kunna genomföra övningarna. Dessa kom dock tillbaka efter en stund och ville få en ny chans. 
Många hade väldigt svårt att lyssna, koncentrera sig och ta till sig instruktioner. Eleverna 
lyssnade inte på varandra. Eleverna var hårdhänta med varandra. Under övningen ”Det susar i 
säven” betedde sig eleverna olika mot varandra, beroende på vilken elev som befann sig i 
mitten av ringen. I övningen fungerade samarbetet relativt bra då de skulle ta emot den person 
som pendlade i mitten av ringen. Alla hjälpte till och såg till att personen i mitten inte föll 
omkull. Ingen tog direkt något kommando. När eleverna arbetade två och två fungerade 
arbetet tillfredställande. Eleverna hade svårt att koncentrera sig på lekarna men de gick ändå 
att genomföra. Eleverna tyckte att syftet med övningarna var att lära sig samarbeta, att tänka 
på de andra i gruppen, att träna känseln, att få känna på hur det är att vara blind och att lära sig 
lyssna ordentligt på den man samarbetade med. Några elever tyckte det kändes lite otäckt att 
inte se något i lekarna där de skulle använda ögonbindel och att några elever hade varit för 
hårdhänta mot dem. De flesta tyckte att lekarna var spännande och roliga att genomföra. 
 
Övningstillfälle 6, värderingsövningar (bilaga 1:6): 
 
Alla elever deltog aktivt i övningarna. Eleverna hade dock svårt att koncentrera sig i början av 
övningen där de olika grupperna skulle motivera varför de valt att ställa sig i ett visst hörn. 
Efter flera tillsägelser lyckades de tillslut hålla koncentrationen och lyssna på varandra. Inga 
tråkningar förekom. Ingen tog något direkt kommando, utan alla fick komma till tals och 
eleverna diskuterade tillsammans i de olika hörnen under värderingsövningen. Alla tyckte det 
var roligt att visa tummen upp/ner som svar på påståendena. Eleverna fick chans att ta 
ställning till olika frågor utan att behöva säga vad de tyckte. De visade tydligt att de tyckte 
övningen var rolig. Värderingsövningen med de fyra olika hörnen var också uppskattad. 
Eleverna verkade tycka om att få uttrycka sina värderingar och vad de tyckte var viktigt i 
olika frågor. Några tyckte det var svårt att välja. De ville fortsätta med fler frågor när vi slutat. 
Eleverna tyckte att syftet med övningarna var att lärarna skulle lära sig vad eleverna tyckte i 
olika frågor. De tyckte att de själva skulle lära sig att svara tydligt och att lyssna på andra men 
även att de skulle lära sig samarbeta, respektera och ta hänsyn till varandra. Eleverna 
konstaterade också att alla tycker olika och har egna åsikter.  
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Hemlig vän 
 
Klass X, Y och Z: Då resultatet i övningen var mycket lika i alla klasserna valde vi att 
redovisa dem tillsammans. I alla tre klasserna hade många av eleverna gjort denna övning 
tidigare och visste hur den gick till och vad övningen gick ut på. I klass X och Y hade man sin 
hemliga vän från vecka till vecka där eleverna först avslöjade vännen och sedan drog en ny, 
medan klass Z hade dragning varje måndag och avslöjning varje fredag. Innan avslöjandet 
fick eleverna först gissa vem de trodde hade varit just deras hemliga vän. När den hemliga 
vännen skulle avslöjas var det 1-4 elever i alla klasserna som hade lyckats lista ut vem den 
hemliga vännen varit under veckan. Det framkom under perioden att eleverna tyckte det var 
svårt att komma på saker man kunde göra som hemlig vän, därför diskuterade vi tillsammans i 
klasserna olika förslag man kunde göra för sin hemliga vän. Några elever i klass X och Y kom 
även till oss för att få tips om hur de skulle gå till väga eftersom de aldrig pratat med den 
hemliga vännen tidigare. Vid några tillfällen glömde elever i klass X och Y bort vem de hade 
som hemlig vän och frågade inte oss förrän samma dag som det var dags att byta till en ny 
hemlig vän. Eleverna tyckte det var spännande med dragningen och att få en ny hemlig vän, 
eleverna i alla klasserna var noga med att påminna oss när det var dags för avslöjande eller en 
ny dragning. Vid vissa tillfällen då eleverna i klass Z drog en ny hemlig vän fanns det någon 
elev som protesterade mot att vara hemlig vän åt en speciell kompis i klassen. Eleverna i 
samtliga klasser tyckte det var lika spännande att få gissa och avslöja inför varandra vem de 
trodde hade varit den hemliga vännen och vem som i själva verket varit det. 
 
Intervju 
 
Vi valde att redovisa resultatet av intervjuerna med varje fråga för sig klassvis, ur varje klass 
intervjuade vi tre slumpvis utvalda elever. Vi gjorde intervjuer dels före det första 
övningstillfället och dels efter det sista tillfället. Fråga 1-3 var exakt samma före och efter och 
eftersom svaren på intervjufrågorna inte skiljde sig åt vid de båda tillfällena valde vi att 
komprimera till de nedan redovisade resultaten. De fullständiga resultaten från frågorna 1-3 
vid de båda tillfällena redovisas i bilaga 3. I klass Z ställdes inte följdfrågan till fråga 1 på 
grund av missförstånd vid konstruktionen av frågan. Fråga 4-6 ställdes endast vid den sista 
intervjun och dessa var av en mer utvärderande karaktär och redovisas nedan. 
 
Intervjutillfälle 1 och 2 
 
1. Vågar du säga vad du tycker i klassen? Tror du att alla vågar göra det? 
  
Klass X: De tre eleverna höll alla med om att de vågade säga vad de tyckte i klassen, en av 
dem tvekade lite och ansåg att det gällde ibland. De trodde inte att alla i klassen vågade säga 
vad de tyckte för att de var för blyga eller för att de inte vågade på grund av att de hade en 
annan åsikt.  
 
Klass Y: Två av de tre vågade säga vad de tyckte i klassen varav den ena tyckte det var roligt 
att få säga vad man tyckte, en tredje vågade inte alltid säga vad den tyckte och det kunde bero 
på om det var pinsamma saker man skulle säga. En elev ansåg att alla i klassen vågade säga 
vad de tyckte, en annan trodde att det kunde bero på vad de andra i klassen hade för åsikter 
och en tredje trodde att det nog fanns tillfällen då inte alla vågade säga vad de tyckte i klassen.    
 
Klass Z: Ingen av eleverna ansåg att de kunde säga vad de tyckte i klassen, men det berodde 
på vad de skulle säga. En elev skulle aldrig säga en hemlig sak inför klassen, en annan ville 
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inte säga saker som gjorde någon annan ledsen och en tredje vågade inte säga saker som stred 
mot de övriga åsikterna i klassen.  
 
2. Känner du att andra lyssnar på dig? Tycker du att du lyssnar på andra? 
 
Klass X: Eleverna ansåg att de andra lyssnade på dem. De tyckte att de lyssnade på andra men 
att de ibland kunde tappa koncentrationen om någon annan pratade. En elev sa att fröken 
ibland kunde säga till och då lyssnade man igen. 
 
Klass Y: Samtliga elever tyckte att andra lyssnade på dem och att de lyssnade på andra, en 
elev svarade för det mesta. 
 
Klass Z: Två av eleverna tyckte inte att klasskamraterna lyssnade när de pratade, beroende på 
att klasskamraterna pratade med någon annan samtidigt. Dessa två elever tyckte att de för det 
mesta lyssnade på de andra, den ena eleven menade att det var för att undvika 
missuppfattningar, den andra tyckte att det kunde vara svårt att höra om någon pratade tyst. 
Den tredje tyckte att man ibland blev hörd i klassen och han/hon lyssnade inte alltid på de 
andra för att det kunde vara jobbigt att lyssna. När de andra i klassen inte lyssnade sa de 
dumma saker till varandra eller pratade om annat, enligt en av eleverna. 
 
3. Om ni ska arbeta i grupper, kan du arbeta med vem som helst i klassen? Tror du att alla 
kan arbeta med alla? 
 
Klass X: Två av eleverna ansåg att de kunde jobba med vem som helst förutsatt att det inte 
förekom slams vilket kunde förekomma om det bara var kompisar i gruppen. Den tredje 
skulle helst vilja välja själv. Samma elev visste inte om övriga elever i klassen kunde arbeta 
med alla. Detta kunde bero på att det lätt blir tråkigt om det bara var en person som bestämde 
vad de övriga skulle göra i gruppen, det kunde t ex vara trist att få skriva allt. De två andra 
eleverna ansåg att de flesta i klassen nog kunde arbeta med alla men att det var roligast om 
man fick arbeta med de man kände sedan tidigare. 
 
Klass Y: Alla tre ansåg att de kunde arbeta med vem som helst i klassen. En elev var tveksam 
till om alla i klassen kunde det, en annan ansåg att det kunde variera, om de till exempel hade 
blivit osams på rasten ville de nog inte arbeta i samma grupp. En tredje ansåg att alla inte 
kunde arbeta med vem som helst för att de inte ville eller för att de ville arbeta med en viss 
person. En annan elev trodde inte att alla kunde arbeta med alla för att vissa elever ville helst 
vara med sina kompisar för annars kanske de inte vågade säga vad de tyckte. 
 
Klass Z: Att samarbeta med varandra ansåg två av eleverna att de kunde, lite kunde bero på 
vad man jobbade med och med vem. Den tredje eleven kunde inte arbeta med dem som stör. 
Ingen av eleverna trodde att alla kan arbeta med alla i klassen, det fungerade lättare om det 
var kompisar i samma grupp. En av eleverna sa att samarbetet i klassen inte var så bra. Vid 
andra intervjutillfället trodde en elev att alla i klassen kunde arbeta med alla. De andra trodde 
fortfarande inte att alla kunde arbeta med varandra beroende på att det fanns några som bara 
skrattade och pratade med varandra eller för att det alltid fanns några som ville bestämma 
över alla. 
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4. Har något förändrats (nu och i höstas när ni började skolan)? 
 
Klass X: Två av eleverna ansåg att eleverna i klassen hade lärt känna varandra bättre och en 
elev tyckte inte att något hade förändrats. 
 
Klass Y: En elev ansåg inte att något hade förändrats medan de två andra tyckte att man fått 
mer kompisar. 
 
Klass Z: De tre eleverna tyckte alla att något hade förändrats. En elev sa att de hade arbetat 
mer med rymden och att de fått leka på lektionerna, en annan sa att de hade börjat samarbeta 
mer ju längre tiden gått. En tredje tyckte att eleverna i klassen började förstå varandras tankar 
och känslor, trots att alla vill göra olika saker och inte tycker lika. 
 
5. Hur har du upplevt övningarna? 
 
Klass X: Samtliga elever tyckte att övningarna var roliga för att de fick göra något annat, 
komma ifrån matten och engelskan och prova på nya saker som ”Fyren”. 
 
Klass Y: Samtliga elever tyckte att övningarna varit kul, jätteroliga och bra. Detta för att de 
fick lära sig olika saker, göra annat och de fick leka och skratta. 
 
Klass Z: Två av eleverna tyckte att övningarna varit kul och roliga, den tredje tyckte sådär 
eftersom de andra borde ha skärpt sig mer när de inte skötte sig. Det hade varit jobbigt att 
göra övningarna när man bara var irriterad när de andra slamsade. Vissa övningar hade varit 
mycket svåra när en del elever bara skällde och var hårdhänta. Alla tre elever tyckte att 
övningarna hade lärt klassen hur man samarbetar. Förutom detta tyckte en elev att man lärt sig 
hur det kunde vara för blinda och se vad andra tyckte i ”Fyra hörn”. 
 
6. Tror du övningarna var bra för klassen? 
 
Klass X: Alla tre tyckte att övningarna varit bra för klassen för att de lärt känna varandra 
bättre, de vågade prata inför varandra och de litade mer på varandra.  
 
Klass Y: De tre eleverna tyckte att övningarna varit bra för klassen för att de lärt sig våga 
prata om sig själv inför andra, våga säga vad de tyckte och lärt känna varandra. 
 
Klass Z: De tre eleverna tyckte att övningarna varit bra för klassen. Enligt en av de 
intervjuade eleverna fanns det vissa elever i klassen som tyckte att övningarna varit barnsliga. 
Det som varit bra med övningarna var att de fått rensa huvudet och tänka på annat än matte, 
de hade fått röra på sig, fått visa vad de kände och att det hade varit nyttigt för klassen att inte 
bara bråka hela tiden. 
 
Sammanfattningsvis fanns det enligt oss inte några större skillnader i resultaten från klasserna 
X och Y. De resultat vi kunde konstatera var att eleverna i klass X och Y blev medvetna om 
innebörden av gemenskap, det vill säga att de kände trygghet i sin klass, de lyssnade på 
varandra, vågade uttrycka sina åsikter samt att de litade mer på varandra. Eleverna visade 
minskad oro över att ta kontakt med klasskamrater de inte hade pratat med tidigare. Under 
vissa övningstillfällen framkom elevernas förmåga till att visa hänsyn och ta hand om 
varandra. Eleverna ansåg själva att de hade lärt känna sina klasskamrater bättre. 
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Resultaten i klass Z visar att eleverna fått en insikt i bristerna de har vad gäller samarbetet i 
klassen. Eleverna insåg även att de saknade förmågan att lyssna på varandra och att de inte 
alltid tog hand om och inte var helt trygga med varandra. De ansåg själva att de genom 
övningarna börjat få en förståelse för varandras tankar och känslor.  
 
Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet är enligt Patel & Davidson (1994) tillförlitligheten i undersökningen och/eller 
faktorer som påverkar resultatet. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat vårt resultat. 
Till att börja med har vi varit uppdelade på så sätt att två studenter varit tillsammans i två 
klasser medan en student varit ensam i en klass. Detta resulterade i att de studenter som var 
tillsammans hade möjlighet att utbyta tankar, reflektioner och gemensamma upplevelser 
dagligen, vilket kan ha medfört att till exempel observationer och liknande har sammanförts 
och påverkats av varandras åsikter. Detta kan ha lett till en omedvetet bearbetad slutsats. 
Studenten som varit ensam med en klass hade inte möjlighet att påverkas av någon annans 
tankar och reflektioner. Resultaten av våra observationer kan också ha påverkats av våra 
eventuella förväntningar, tolkningar, värderingar och att vi inte uppmärksammat alla 
situationer och händelser. Dessutom kan observationerna ha skiljt sig åt genom att vi varit 
uppdelade, där två observatörer kan ha uppmärksammat fler händelser. Under våra 
observationer vid övningstillfällena har vi styrt förutsättningarna för elevernas beteende 
genom att försätta dem i samarbetssituationer till exempel. Därför kan våra observationer bli 
missvisande eftersom situationen inte varit naturlig. Samtidigt har vi styrt eleverna lika 
mycket vid varje övningstillfälle och detta behöver inte ha påverkat resultatet i större 
utsträckning. Resultaten av intervjuerna kan ha påverkats av att vi varit tre personer som 
intervjuat vid skilda tillfällen. Faktorer som kan ha påverkat elevernas svar kan ha varit att de 
inte kände oss från början och därmed inte vågade svara fullt ut. Elevens tillstånd och/eller 
stämningen i klassen vid intervjutillfällena kan också ha påverkat resultatet. Följdfrågan till 
fråga 1 ställdes inte i klass Z på grund av missförstånd vid konstruktionen av frågan. Detta 
kan ha påverkat resultatet genom eventuell förbigången information. I klass X och Y, som 
haft dessa klassammansättningar i två månader, kan resultatet av undersökningen ha påverkats 
av den naturliga grupputvecklingen och inte enbart grundats på våra övningstillfällen. Den 
avsedda tiden för undersökningen kan enligt oss ha varit för kort för att vi ska kunna fastställa 
ett tydligt resultat. 
 
Validitet eller giltighet visar på om vi har mätt det vi avsett att undersöka. Vi anser att 
validiteten i vår undersökning varit relativt god. Genom intervjuer och observationer har vi 
försökt påvisa att vi uppnått delar av vårt syfte med undersökningen, att främja känslan av 
gemenskap. För att få ett tydligare resultat krävs mer tid, fler intervjuer, varierade 
intervjufrågor för att vidga perspektivet, sociogram, enkäter och/eller observationer i större 
utsträckning, som inte genomförs under styrda tillfällen.  
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med arbetet var att genom gruppstärkande övningar i en elevgrupp försöka främja 
känslan av gemenskap. Förutsättningarna hos klasserna vi genomförde undersökningen i var 
olika men i diskussionen valde vi att sammanfatta resultaten i klasserna X och Y eftersom det 
inte förekom några större skillnader. Eleverna i klass X och Y kom ursprungligen från tre 
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olika klasser och till år 4 skedde en slumpvis sammanslagning som resulterade i dessa två 
klasser. Lärarna i respektive klass hade medvetet valt att inte arbeta med gruppstärkande 
övningar under höstterminen eftersom vi skulle genomföra vår undersökning där. En del av 
eleverna i klass X och Y hade aldrig pratat med någon/några av sina klasskamrater. Under 
övningen ”Hemlig vän” var just dessa elever måna om att försöka ta kontakt med sin hemliga 
vän trots att ingen tidigare kontakt hade existerat. Vi tolkar detta som ett tecken på att 
eleverna inte kände oro inför varandra och att de hade en vilja av att skapa kontakt med 
klasskamraterna.  
 
Vi upplevde att klasserna X och Y fungerade bra trots att de nya klassammansättningarna 
endast hade varat i cirka två månader. Vi kunde ana att eleverna i klass X och Y redan hade 
en grundtrygghet som beskrivs i den andra nivån i Maslows behovstrappa ( Maltén 1992). 
Nivå två och tre motsvaras av trygghets- och sociala behov vilket vi har arbetat med under 
våra övningstillfällen.  
 
I likhet med Lloyd & Beard (1995) och Gislason & Löwenborg (1995) ansåg vi att det kan 
vara en fördel att låta eleverna arbeta i formella grupper. Under våra intervjuer i klass X 
framkom det att eleverna var medvetna om att det inte alltid fungerade att arbeta med sina 
valda kompisar.  
 
De informella grupperna (Gislason & Löwenborg 1995) i klasserna X och Y hade enligt oss 
inte fastställts. Vi hade ganska fort bildat oss en uppfattning angående de olika rollerna i 
klasserna X och Y. Under övningstillfället ”Måla tillsammans” var rollfördelningarna extra 
tydliga. Några grupper saknade till en början ledare vilket ledde till att gruppen fick problem 
med att utföra övningsmomentet. I andra fall såg vi grupper som bestod av flera ledare vilket 
även ledde till att det blev stökigt och några elever tvingades anta en annan roll. Att elever 
tvingas anpassa sig efter gruppsammansättningen stämmer överens med Petersson & Sjödin 
(2001) och Svedberg & Zaar (1988).  
 
Övningarna vi genomförde fungerade bra, utan några större problem. Eleverna tyckte att 
övningstillfällena var roliga lektioner och de uppskattade dem, vilket är precis vad som krävs 
enligt Åberg (1995) för att gruppen ska kunna utveckla en vi-känsla. Alla elever valde att vara 
med vid varje tillfälle. Under observationerna vid övningstillfällena i klasserna X och Y 
märkte vi att det oftast var några elever som var mindre engagerade än andra. Detta anser vi 
vara ett relativt ”normalt” beteende hos elever och inte ett särskilt tecken på missnöje.  
 
Vid diskussionstillfällena efter övningarna kunde vi se en utveckling i samband med 
elevernas åsikter till övningarnas syften. Vid de första övningstillfällena trodde några elever 
att övningarnas syfte varit att lärarna skulle lära känna eleverna och få höra deras åsikter. 
Efter hand började eleverna förstå att övningarna var för dem själva och klassen. Detta 
resultat kan bero på övningstillfällenas sammansättning men det kan också bero på att 
eleverna har blivit mer medvetna om sig själv och andra i klassen. Resultatet i diskussionerna 
kring syftet efter övningstillfällena visar på delar av det vi i Lpo 94 kan läsa som skolans 
strävans- och uppnåendemål. Eleverna insåg oftast övningarnas olika syften och de beskrev 
syftena med ord som ”lita på och ansvara för varandra”, ”att våga tycka” och ”ta hänsyn”. 
Detta tolkar vi som en början på en process i att främja känslan av gemenskap i klasserna.  
 
Under intervjuerna framkom att eleverna i klasserna X och Y inte trodde att alla vågade säga 
var de tyckte och att de inte alltid lyssnade på varandra. Diskussionen efter övningstillfälle 6 
med eleverna visade att de tyckte det var roligt att få säga vad de tyckte och att få höra andras 
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åsikter. De tyckte även att övningarna fått dem att våga prata inför de andra eleverna i 
klassen. 
 
Klass Z bestod av 15 elever i år 3 som följts åt sedan första klass. Gruppen upplevdes som 
väldigt orolig. Större delen av eleverna hade mycket starka viljor, de var väldigt 
självcentrerade och det fanns ingen riktig vi-känsla i gruppen. Några av eleverna var väldigt 
utåtagerande, de var i många fall mycket hårdhänta mot varandra och det förekom ofta hårda 
ord och tillmälen eleverna emellan. Större delen av gruppen befann sig på nivå två i Maslows 
behovstrappa (Maltén 1992), där eleverna sökte trygghet och struktur i gruppen. Eleverna 
strävade individuellt efter att nå upp till nivå tre i behovstrappan, där eleverna förvisso redan 
hade kontakt med varandra inom gruppen, men där känslan av gemenskap och att vara 
accepterad saknades. Att stämningen var orolig kan bero på att många elever inte riktigt funnit 
sig tillrätta i klassen och inte hittat sin roll bland kamraterna. De sökte kontakt med men hade 
inte ännu lärt sig ”koda av” varandra.  
 
Under övningstillfällena var det svårt att få eleverna i klass Z uppmärksamma och 
koncentrerade, samt att få dem att ta till sig instruktioner till de övningar som skulle 
genomföras. När eleverna väl kommit igång med övningarna, fungerade de för det mesta bra, 
men vid ett par tillfällen var det nödvändigt att ta ut en till två elever ur salen för att 
övningarna skulle kunna gå att genomföra. Under övningarna kunde man ofta notera att 
eleverna inte tog hänsyn eller var rädda om varandra. Flera av eleverna var inte tillräckligt 
försiktiga mot varandra som det krävdes i vissa tillitsövningar och många visade heller ingen 
empati om de hade varit för hårdhänta. Detta kan ha berott på att då de osäkra eleverna 
hamnade i en för dem okänd situation, blev de oroliga och sprang runt och lät sin osäkerhet få 
utlopp på det sättet, istället för att koncentrera sig och invänta instruktioner. 
 
I samarbetsövningarna var det oftast de mest dominanta eleverna som tog kommandot. I 
övningen där eleverna skulle måla tillsammans märktes det tydligt att samarbetet inte 
fungerade i de grupper där fler dominanta elever skulle samarbeta. Eftersom det var flera 
starka viljor som ville styra arbetet, blev resultatet att gruppen splittrades eftersom eleverna 
inte kunde komma överens. De mindre dominanta eleverna i gruppen kördes över och de 
protesterade genom att helt vägra vara med. I de grupper där samarbetet fungerade bättre var 
det en elev som tog på sig ledarrollen (Svedberg & Zaar 1998), som vanligtvis inte brukade 
göra det, och styrde upp arbetet tillsammans med de andra. Eleverna hade svårt att anta nya 
roller. De dominanta fortsatte vara dominanta och de svagare vek undan för de starkare 
elevernas viljor.  
 
I utvärderingarna efter varje övningstillfälle märktes en successiv förändring hos eleverna i 
klass Z. Detta genom att de fick en större insikt i att de hade svårt att samarbeta i klassen, att 
de var dåliga på att lyssna på varandra och att de inte hade någon bra gemenskap, eftersom det 
fanns så många olika viljor i klassen. De insåg själva efter att ha genomfört övningarna att det 
här med samarbete var något som de måste träna mer på för att kunna fungera bättre 
tillsammans. Under utvärderingarna visade det sig att eleverna oftast förstått syftet med 
övningarna och vad de själva behövde förbättra för att kunna genomföra övningarna på ett 
bättre sätt. Genom övningarna fick eleverna en förståelse för hur de fungerade tillsammans. 
Genom detta har eleverna fått en grund att utgå ifrån i ett fortsatt arbete i syfte att få en ökad 
känsla av gemenskap i kassen. 
 
Genom intervjuerna framkom det tydligt att eleverna i klass Z uppfattade gruppen som 
okoncentrerad och att eleverna hade svårt att lyssna på varandra. För att samspelet i en grupp 
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ska fungera krävs det att eleverna kan lyssna på varandra enligt Petersson & Sjödin (2001). 
De upplevde ett dåligt samarbetsklimat i klassen och efter andra intervjutillfället hade 
eleverna också fått en insikt i varför de inte kunde samarbeta så bra. De insåg då att 
samarbetssvårigheterna berodde på att det fanns många starka viljor i klassen och alla ville 
olika saker. Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna i klass Z genom övningarna fått en 
klar insikt i att de inte fungerar så bra i samarbetet med varandra och att de måste träna 
mycket mer och bli bättre på detta för att kunna få känslan av en bättre gemenskap i klassen.  
 
Eftersom eleverna i klasserna X, Y och Z fått börja samarbeta genom leken, fick de också en 
insikt i hur samarbetet bör gå till för att nå fram till ett bra resultat. De hade även fått en större 
förståelse för varandras tankar och känslor. I klass Z framkom detta tydligast enligt oss. Detta 
stämmer överens med vad Åberg (1995) skriver om lekens betydelse för den enskilda elevens 
självkänsla och hela gruppens vi-känsla.   
 
Resultatet på intervjufrågorna 1, 2 och 3 visade ingen större skillnad mellan intervjutillfälle 1 
och 2. Det som gav oss mest väsentlig information kring undersökningen var frågorna 4, 5 
och 6 som handlade om elevernas uppfattning om övningarna och klassen. Gemensamt för de 
tre klasserna var att det mer eller mindre kunde märkas att gruppkänslan i klasserna hade 
främjats. Detta kunde vi märka allt eftersom observationerna fortskred. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi enligt vårt syfte har arbetat med gruppstärkande övningar 
för att främja känslan av gemenskap i klasserna. Resultaten från vår undersökning visar att vi 
mer eller mindre har uppnått våra målsättningar. I klass X och Y tolkar vi utifrån egna 
reflektioner och elevernas egna kommentarer att eleverna i klasserna känner sig trygga, visar 
hänsyn och tar hand om varandra. Vissa vågar även göra sina åsikter hörda samtidigt som de 
flesta lyssnar på vad andra har att säga.  
 
Eleverna i klass Z har fått en förståelse för hur en klass med god gemenskap bör fungera. Vår 
tolkning är att klassen har mycket kvar att arbeta med innan de når fram till en god 
gemenskap i klassen, enligt vår definition. Detta är något som även elevernas egna 
kommentarer visar. Eleverna i klass Z vågade oftast inte uttrycka sina egna åsikter, dessutom 
hade många svårt för att lyssna på vad andra hade att säga. Däremot tyckte eleverna det var 
roligt att i värderingsövningarna få möjlighet att ta ställning till och uttrycka olika åsikter. 
Våra målsättningar i undersökningen har uppnåtts på så sätt att eleverna har fått en förståelse 
för hur de kan främja känslan av gemenskap i klassen. De har dock inte börjat använda sig av 
dessa kunskaper ännu, de har inte omvandlat detta i praktiken. 
 
Undersökningen skedde under sju veckor vilket kan vara en kort period för att lyckas skönja 
något tydligt resultat. Vi anser dock att vi genom dessa övningstillfällen sått ett frö som 
förhoppningsvis kan fortsätta utvecklas. I samtliga klasser, X, Y och Z, vet vi att respektive 
lärare kommer att fortsätta med gruppstärkande övningar.  
 
Fortsatt forskning 
 
Vi skulle tycka det var mycket intressant att fortsätta arbeta med gruppstärkande övningar för 
att främja känslan av gemenskap. Forskningen skulle kunna utvecklas genom nya övningar 
men även genom att använda sig av ett genusperspektiv. Uppföljningar av arbetet, under en 
betydligt längre period, kan omfattas med fler intervjuer, anonyma enkäter och/eller 
sociogram. När vi blir klasslärare kommer vi med all säkerhet att fortsätta arbeta med 
gruppstärkande övningar i respektive klass. 
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Övningstillfällen                                                                                                       
 
Vissa övningar har vi hänvisningar till, övriga är tagna från egna erfarenheter. 
 
Övningstillfälle 1- lära känna varandra 
 
Hemlig vän 
 
Syfte: uppmärksamma alla i klassen i en positiv anda, skapa band mellan elever som 
vanligtvis inte umgås. 
 
En gång i veckan tilldelas varje elev en hemlig vän genom lottning. Varje elev vet om sin 
hemliga vän, men det ska hållas hemligt och ingen annan ska veta. Under veckans gång ska 
eleven uppmärksamma och vara extra snäll mot den hemliga vännen och efter en vecka ska 
den hemliga vännen avslöja vem som varit extra snäll mot honom/henne.  
 
Några förslag på vad man kan diskutera efter varje gång man avslöjar och byter hemlig vän är 
att fråga alla elever om de kan gissa vem som varit extra snäll med dem. Om eleven gissar fel 
är det ett tillfälle att berömma den person som eleven trodde varit vännen, eftersom denna 
person gjort något snällt. Diskutera gärna även vad man kan göra för sin hemliga vän. Åberg 
(1995)  s. 33. 
 
Favoriten 
 
Syfte: att lära känna varandra på ett avslappnat sätt, att våga prata inför grupp och våga 
framföra sin åsikt. 
 
Alla elever sitter i en ring. Ledaren börjar med att säga sitt namn och vad hans/hennes 
favoriträtt är. Sedan går turen vidare tills alla har sagt sitt namn och sin favoriträtt. Övningen 
kan fortsätta med att man byter favoritföremål; färg, djur eller något annat.  
 
Diskutera vad eleverna tror övningen har för syfte och vad de tyckte om den. Fråga hur det 
kändes att säga något eller ge ett förslag i ringen. Lind (2001) s. 43. 
 
 
Alla som tycker om… 
 
Syfte: att lära känna varandra och våga framföra sin åsikt. 
 
Alla elever sitter i en ring på stolar, utom en som står mitt i ringen. Det ska alltså vara en stol 
för lite. Personen i mitten säger sedan något han/hon själv håller med om, till exempel: ”alla 
som tycker om glass byter stol”. Alla som tycker om glass byter stol och en ny person har 
blivit av med sin stol och står kvar i mitten. Denne säger i sin tur något som är rätt för 
honom/henne och så fortsätter leken.  
 
Diskutera efteråt hur man kan tycka om olika saker och om det är svårt att visa vad man 
tycker. Lind (2001) s. 43. 
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Övningstillfälle 2- kommunikation och samarbete                             
 
Måla tillsammans 
  
Syfte: öva kommunikation och samarbete utan ord. 
 
På ett långt spännpapper lägger läraren ut 4 färgklickar (ca 2-3 msk av varje) av redimixfärg. 
Runt varje papper finns max 4 elever med varsin pensel. De får inte prata eller kommunicera 
med varandra på något sätt och får i uppgift att måla en pojke. När sedan pojken är klar får 
alla i uppgift att måla till en flicka på samma papper och nu får de prata med varandra. När 
teckningarna är klara får varje grupp berätta om pojken och flickan och man kan även skriva 
ner berättelsen. Övningen är rolig och passar nästan alla åldrar, även vuxna.  
 
Man kan diskutera vad eleverna trodde var meningen med övningen. Fråga hur den upplevdes 
och vilket som var roligare, måla tyst eller med prat. Man kan sedan diskutera hur det kändes 
att berätta och visa bilden för resten av klassen. Man kan också fråga hur den grupp eleverna 
arbetade i fungerade. Skoglund (1993) s. 66 ff.  
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Övningsstillfälle 3- olika synsätt 
  
Man ser olika saker 
 
Syfte: medvetandegöra olika synsätt och åsikter. 
 
Flera olika bilder med optiska synvillor visas för gruppen. Uppmärksamma olika alternativ 
och att det inte finns något rätt svar. Alla ser olika saker. 
 
Efteråt kan man diskutera hur övningen upplevdes och om man kan dra några paralleller med 
verkligheten. (http://www.student.lu.se/~tps97arv/skoj/psykbild/2-1/2-1.html) 
 
Den andres perspektiv 
 
Syfte: medvetandegöra olika synsätt, känslor, åsikter och olika perspektiv. 
 
Klassen delas i två delar. Varje grupp får se en serie bilder med olika motiv och diskutera det 
de ser. Sedan presenteras en bild (på overhead) för hela klassen som är en sammanfogning av 
de olika serierna (s.144). Varje elev får sedan berätta vad de ser på bilden. Man kan diskutera 
varför bilden kan uppfattas på olika sätt, varifrån de olika perspektiven kommer och vad vi 
kan lära oss av att vi har olika tankesätt. 
 
Man kan diskutera varför bilden kan uppfattas på olika sätt, varifrån de olika perspektiven 
kommer och vad vi kan lära oss av att vi har olika tankesätt. Peterson & Sjödin (2001) s. 143. 
 
Viskleken 
 
Syfte: visa eleverna att man kan uppfatta samma sak på olika sätt. 
 
Eleverna sitter i en ring. En person (ledaren) viskar en mening till personen till vänster. Denne 
i sin tur viskar det han/hon uppfattat vidare till nästa person. När siste man fått höra meningen 
säger han/hon meningen högt. Var meningen den samma som från början? Varför blev den 
som den blev?  
 
Detta är en bra övning med möjlighet till efterföljande diskussioner kring hur till exempel 
ryktesspridning kan uppstå. Orlick (1984) s. 41. 
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Övningstillfälle 4- kontaktövningar och tillitsövningar  
 
Härvan 
 
Syfte: att våga röra vid varandra på ett avdramatiserat sätt, lära sig samarbeta med varandra. 
 
Eleverna kan delas in i grupper om ca tio om så önskas, övningen fungerar även i helklass. 
Alla elever står i en ring utan att hålla i varandra. Alla blundar och sträcker samtidigt fram 
sina händer mot mitten. Försiktigt rör sig eleverna mot mitten tills alla fått tag på två händer. 
När alla håller i två händer får man öppna ögonen. Sedan gäller det att försöka reda ut härvan 
utan att släppa varandras händer, tills gruppen står i en ring. Variera övningen med att ta ut en 
eller två personer som ska lösa härvan. Ytterligare en variant är att deltagarna inte får tala med 
varandra.  
 
Efterföljande diskussion kan handla om hur det känns att inte se något och hur det är att våga 
leta efter någon annans hand. Hur löstes uppgiften? Orlick (1984) s. 50. 
 
Rockringen  
 
Syfte: öva samarbete. 
 
Klassen står i en ring och håller varandras händer. En rockring ska hängas mellan två personer 
på deras händer. Rockringen ska sedan vandra runt ringen utan att eleverna släpper varandras 
händer. Övningen kan försvåras genom att man undviker att rockringen tar i golvet. Övningen 
kan alterneras som en stafett i mindre grupper.  
 
 
Alla ombord 
 
Syfte: att våga röra vid varandra på ett avdramatiserat sätt, lära sig samarbeta med varandra. 
 
Flera rep knyts ihop och placeras som en stor cirkel på golvet/marken. Alla deltagare ska 
rymmas i ringen. Storleken på cirkeln ska minskas stegvis och eleverna ska försöka få plats i 
den allt mindre ringen. Eleverna måste tillsammans se till att alla får plats. Under tiden som 
ringen minskas kan musik spelas då eleverna får röra sig runt om inom området tills ledaren 
ropar ”Alla ombord!”. 
 
Diskutera hur det kändes att stå så tätt intill varandra, oavsett vem man stod vid.  
 
Fyren 
 
Syfte: att vara lyhörd, öva koncentration och bygga upp förtroende inom gruppen. 
 
Klassen delas i två grupper. I den ena gruppen utses en till att agera fyr. De övriga i gruppen 
är kobbar, småöar. Fyren har i uppgift att leda den andra gruppen, som agerar båtar, till sig 
genom att låta på ett visst sätt (hoo-hoo). Kobbarna ska lotsa båtarna förbi sig så båtarna inte 
går på ”grund”. Även kobbarna har ett varningsläte (tsch-tsch). Eleverna som agerar båtar ska 
ha bindlar för ögonen och blir informerade om att de ska ta sig till fyren med hjälp av sin 
hörsel. Innan de ger sig ut på färden få de höra fyrens läte samt kobbarnas varningsljud. 
Övningen är klar när alla båtar har funnit fyren. Detta är en bra övning utan tävlingsmoment.  
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Kring denna övning kan många diskussioner hållas. Hur upplevde eleverna att gå med 
förbundna ögon och lokalisera sig med enbart ljud från klasskamraterna? Man kan prata om 
hur man måste lita på att klasskamraterna lotsar en fram. Hur kändes det att hjälpa sina 
klasskamrater? Diskussioner om funktionshinder såsom blinda kan också diskuteras. 
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Övningstillfälle 5- tillitsövningar  
 
Djurgården 
 
Syfte: att vara lyhörd, öva koncentration och bygga upp förtroende inom gruppen. 
 
Ledaren tilldelar genom viskning eller lottdragning varje person i gruppen ett djur. Det ska 
finnas fyra till fem olika djur. Varje djur har ett läte, hunden skäller och katten jamar etc. Med 
bindlar för ögonen gäller det för de olika djuren att gruppera sig till sin grupp med hjälp av 
djurens läten. Ledaren kontrollerar sedan att alla funnit sin plats genom att gå runt och lyssna 
på gruppernas läten.  
 
Diskutera efteråt hur det kändes att endast använda sin hörsel för att hitta sina kamrater. 
Kändes det obehagligt att inte se något? 
 
Det susar i säven 
 
Syfte: att öva upp sin tillit gentemot andra och ta ansvar för varandra. 
 
Eleverna delas in i grupper 6-8 personer. En i gruppen ställer sig på knä i mitten av ringen 
som resten av gruppen bildar, även personerna som bildar ringen står på knä. Det är viktigt att 
de som bildar ringen står tätt ihop, axel mot axel. Personen i mitten blundar och låter sig 
försiktigt falla i någon riktning. Nu gäller det för de andra att ta emot personen som faller på 
ett mjukt och försiktigt sätt och med en lätt knuff föra personen vidare i en annan riktning. 
Man kan även utföra övningen stående, vilket kräver mer förtroende.  
 
Detta är en bra tillitsövning som man kan följa upp genom diskussion efteråt om hur det 
kändes i de olika situationerna. Hur kändes det att falla och lita helt på sina kamrater? Hur 
kändes det att ansvara för någon annan? Lind (2001) s. 55. 
 
Leda blind (olika varianter) 
 
Syfte: att lära sig lita på varandra och visa ansvar, öva koncentration. 
 
Eleverna står i en ring så att alla kan se en ryggtavla framför sig. Ledaren pekar ut varannan 
person som får sätta sina händer på axlarna på personen framför sig. Personerna som har 
händer på sina axlar ska blunda eller ha förbundna ögon, den som har händerna på någons 
axlar ska leda den som är ”blind”. Övningen ska genomföras utan att deltagarna pratar med 
varandra. Ledaren slår på lämplig musik och sedan ska alla par vandra fritt omkring i salen. 
Efter ett tag kan ledarpersonerna byta partner sinsemellan på ett försiktigt sätt så den ”blinde” 
inte står ensam. Efter ännu ett tag byter man roll, ledaren blir den ”blinde”. En variant är att 
eleverna delas in i grupper om 4-6 personer, även denna övning utan verbal kommunikation. 
De ställer sig på led med händerna på varandras axlar. Personen som står sist ska nu styra de 
övriga som blundar genom att trycka på höger eller vänster axel då man ska svänga. 
(Övningen kan försvåras med att man gör tvärtom, svänger höger vid ett tryck på vänster 
axel!). Efter ett tag byter man ledare och ordningen i ledet så att alla får vara först respektive 
sist. Om man vill kan man senare försöka utföra övningen i helklass.  
 
Även efter denna övning kan man diskutera känslor och upplevelser. Hur var det att gå längst 
fram? Kände man sig som tryggast när man gick i mitten eller när man fick leda tåget?  
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Kohagen 
 
Syfte: att lära sig lita på varandra och visa ansvar, öva koncentration.  
 
I en sal läggs olika föremål (ärtpåsar, pappersark, rockringar eller liknande) ut på golvet. 
Dessa föreställer ”koblajor” och man ska undvika att trampa på dem. Eleverna delas upp två 
och två där ena personen har förbundna ögon och den andra är ledsagare. Övningen ska 
genomföras utan kroppskontakt men med verbal kommunikation. Ledsagaren, som går precis 
bakom den ”blinde”, leder den ”blinde” genom salen utan att denne trampar på koblajorna. 
Efter ett tag byter man roll sinsemellan.  
 
Diskutera efteråt om hur det kändes att leda någon som inte såg något? Hur var det att lyssna 
till uppmaningar från en kamrat? 
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Övningstillfälle 6- värderingsövningar  
 
Tummen upp, tummen ner 
 
Syfte: Att öva sig i att ta snabba beslut och framföra sina åsikter. 
 
Klassen sitter samlad i en ring och ledaren läser upp olika påståenden. Varje elev visar 
tummen upp om de håller med påståendet och de som inte gör det visar tummen ner.  
 
Påståenden: 
Jag tycker att det är bra om man får gå och lägga sig när man vill. 
Jag tycker att man ska få se filmer som är från 15 år. 
Jag tycker att man ska få äta så mycket godis man vill. 
Jag tycker att man ska städa på sitt eget rum. 
Jag tycker att det är bra att man hjälper till hemma. 
Jag tycker att man får vara ledsen ibland. 
Jag tycker att man får skvallra. 
Jag tycker att man får retas. 
Jag tycker att man får slåss. 
Jag tycker att man får bråka. 
Jag tycker att man får vara hjälpsam. 
Jag tycker att man får prata i munnen på varandra. 
Jag tycker att man ska säga till en vuxen om någon blir retad. 
Jag tycker att man ska trösta den som är ledsen. 
I vår klass bestämmer flickorna mer än pojkarna. 
I vår klass bestämmer pojkarna mer än flickorna.  
Jag känner mig ofta glad i skolan. 
Jag känner mig ofta arg i skolan. 
Jag kan samarbeta med vem som helst i klassen. 
 
Diskutera hur det känns att stå för sina åsikter men även om man kan uppfatta samma 
påstående på olika sätt. Åberg (1995) s. 64. 
 
Fyra hörn 
 
Syfte: att öva sig i att våga säga vad man tycker och våga stå för det. 
 
Eleverna samlas och ledaren ställer frågor varefter alla tar ställning och går till det hörn i 
klassrummet som representeras av det svar man känner motsvarar ens egna värderingar. De 
olika grupperna får i sin tur diskutera sinsemellan och berätta varför de tycker just så. Därefter 
får grupperna tala om högt för varandra. Eleverna får ändra sig och byta hörn efter att ha hört 
andra gruppers åsikter.  
 
Frågor: 
Vad tycker du är det bästa med en kompis? 

1. Man kan prata om allt 
2. Man har samma intressen 
3. Man kan skratta tillsammans 
4. Öppet hörn/ egna förslag 



Bilaga 1:6 (6) 

Vad är viktigt hos en klasskamrat? 
1. Han/hon hjälper en om man behöver 
2. Han/hon leker med en på rasten 
3. Han/hon inte retas 
4. Öppet hörn/ egna förslag 

 
Vad ska man göra med elever som vantrivs i skolan? 

1. Låta dem slippa gå i skolan 
2. Ändra på skolan så att alla trivs 
3. Samla alla som vantrivs i egna klasser 
4. Öppet hörn/ egna förslag 

 
Vad är det värsta en kompis kan göra? 

1. Ljuga eller sprida falska rykten 
2. Svika och inte ställa upp 
3. Vara med andra kompisar och man inte får vara med 
4. Öppet hörn/ egna förslag 

 
Vad är du mest rädd för? 

1. Göra bort mig 
2. Inte ha någon kompis, vara ensam 
3. Bli retad 
4. Öppet hörn/ egna förslag 
 

 
Fyra hörn är en bra övning med många diskussionsmöjligheter. Övningen från Åberg (1995) 
s.74, alternativen egna.  
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Intervjuguide  
 
Första tillfället 
 
Vågar du säga vad du tycker i klassen? 
Tror du att alla vågar göra det? 
 
Känner du att andra lyssnar på dig?  
Tycker du att du lyssnar på andra? 
 
Om ni ska arbeta i grupper, kan du arbeta med vem som helst i klassen? 
Tror du att alla kan arbeta med alla? 
 
Andra tillfället 
 
Vågar du säga vad du tycker i klassen? 
Tror du att alla vågar göra det? 
 
Känner du att andra lyssnar på dig? 
Tycker du att du lyssnar på andra? 
 
Om ni ska arbeta i grupper, kan du arbeta med vem som helst i klassen? 
Tror du att alla kan arbeta med alla? 
 
Har något förändrats i klassen (nu och i höstas när ni började skolan)? 
 
Hur har du upplevt övningarna? 
 
Tror du att övningarna var bra för klassen? 
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Intervjutillfälle1  
 
1. Vågar du säga vad du tycker i klassen? Tror du att alla vågar göra det? 
 
Klass X: De tre eleverna höll alla med om att de vågade säga vad de tyckte i klassen, en av 
dem tvekade lite och ansåg att det gällde ibland. De trodde inte att alla i klassen vågade säga 
vad de tyckte för att de var för blyga eller för att de inte vågade på grund av att de hade en 
annan åsikt.  
 
Klass Y: Två av eleverna tyckte att de vågade säga vad de tyckte i klassen medan en elev sa 
att det kunde bero på frågan om man vågade eller inte. En elev visste inte om någon i klassen 
inte vågade säga vad de tyckte, en annan trodde att det nog fanns någon som inte vågade och 
en tredje trodde inte alla vågade säga vad de tyckte i klassen. 
 
Klass Z: Samtliga elever brukade eller tordes inte säga vad de tyckte i klassen. En elev sa att 
det berodde på att man var rädd för att andra skulle skratta åt en. 
 
2. Känner du att andra lyssnar på dig? Tycker du att du lyssnar på andra? 
 
Klass X: Eleverna ansåg att de andra lyssnade på dem. De tyckte att de lyssnade på andra men 
att de ibland kunde tappa koncentrationen om någon annan pratade. En elev sa att fröken 
ibland kunde säga till och då lyssnade man igen. 
 
Klass Y: Eleverna tyckte att andra lyssnade på dem och de lyssnade på andra. 
 
Klass Z: Två av eleverna tyckte inte att klasskamraterna lyssnade när de pratade, beroende på 
att klasskamraterna pratade med någon annan samtidigt. Dessa två elever tyckte att de för det 
mesta lyssnade på de andra, den ena eleven menade att det var för att undvika 
missuppfattningar, den andra tyckte att det kunde vara svårt att höra om någon pratade tyst. 
Den tredje tyckte att man ibland blev hörd i klassen och han/hon lyssnade inte alltid på de 
andra för att det kunde vara jobbigt att lyssna. 
 
3. Om ni ska arbeta i grupper, kan du arbeta med vem som helst i klassen? Tror du att alla 
kan arbeta med alla? 
 
Klass X: Två av eleverna ansåg att de kunde jobba med vemsomhelst förutsatt att det inte 
förekom slams vilket kunde förekomma om det bara var kompisar i gruppen. Den tredje 
skulle helst vilja välja själv. Samma elev visste inte om övriga elever i klassen kunde arbeta 
med alla. De två andra eleverna ansåg att de flesta i klassen nog kunde arbeta med alla men att 
det var roligast om man fick arbeta med de man kände sedan tidigare. 
 
Klass Y: Alla tre ansåg att de kunde arbeta med vem som helst i klassen. En elev var tveksam 
till om alla i klassen kunde det, en annan trodde att det kunde vara olika och den tredje ansåg 
att alla inte kunde arbeta med vem som helst för att de inte ville eller för att de ville arbeta 
med en viss person. 
 
Klass Z: Att samarbeta med varandra ansåg två av eleverna att de kunde, lite kunde bero på 
vad man jobbade med. Den tredje eleven kunde inte arbeta med dem som stör. Ingen av 
eleverna tror att alla kan arbeta med alla i klassen, det fungerade lättare om det var kompisar i 
samma grupp. En av eleverna sa att samarbetet i klassen inte var så bra. 
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Intervjutillfälle 2  
 
1. Vågar du säga vad du tycker i klassen? Tror du att alla vågar göra det? 
 
Klass X: Eleverna ansåg alla tre att de vågade säga vad de tyckte i klassen. Två elever var inte 
säkra på att alla i klassen vågade göra det. De trodde att det fanns de som var blyga eller de 
som tyckte det var skämmigt att säga vad man tyckte. Den tredje eleven trodde inte att alla 
vågade säga vad de tyckte.  
 
Klass Y: Två av de tre vågade säga vad de tyckte i klassen varav den ena tyckte det var roligt 
att få säga vad man tyckte, den tredje vågade inte alltid säga vad den tyckte och det kunde 
bero på om det var pinsamma saker man skulle säga. En elev ansåg att alla i klassen vågade 
säga vad de tyckte, en annan trodde att det kunde bero på vad de andra i klassen hade för 
åsikter och den tredje trodde att det nog fanns tillfällen då inte alla vågade säga vad de tyckte i 
klassen.    
 
Klass Z: Ingen av eleverna ansåg att de kunde säga vad de tyckte i klassen, men det berodde 
på vad de skulle säga. En elev skulle aldrig säga en hemlig sak inför klassen, en annan ville 
inte säga saker som gjorde någon annan ledsen och den tredje vågade inte säga saker som 
stred mot de övriga åsikterna i klassen. 
       
2. Känner du att andra lyssnar på dig? Tycker du att du lyssnar på andra? 
 
Klass X: Samtliga elever ansåg att andra lyssnade på dem och att de lyssnade på andra. 
 
Klass Y: Samtliga elever tyckte att andra lyssnade på dem och att de lyssnade på andra, där en 
elev svarade för det mesta. 
 
Klass Z: En elev tyckte att de andra oftast lyssnade när hon/han skulle säga något, de två 
andra tyckte inte alltid eller inte så ofta. När de andra i klassen inte lyssnade sa de dumma 
saker till varandra eller pratade om annat, enligt en av eleverna. Två av eleverna lyssnade 
oftast på de andra och den tredje lyssnade inte om någon annan avbröt honom/henne annars 
lyssnade denne alltid. 
 
3. Om ni ska arbeta i grupper, kan du arbeta med vem som helst i klassen? Tror du att alla 
kan arbeta med alla? 
 
Klass X: Två av eleverna ansåg att de kunde arbeta med vemsomhelst i klassen, en elev ville 
helst välja själv. En elev trodde att nästan alla elever kunde arbeta med vemsomhelst. Detta 
kunde bero på att det lätt blir tråkigt om det bara var en person som bestämde vad de övriga 
skulle göra i gruppen, det kunde t ex vara trist att få skriva allt. Nästa elev trodde att alla kan 
jobba med alla, men killarna ville nog helst vara med varandra. Den tredje eleven trodde inte 
att alla kunde arbeta med vemsomhelst. 
 
Klass Y: Två elever kunde arbeta med alla och den tredje ansåg att det gick bra om det inte 
blev för stökigt för då måste man få gå ifrån. Samma elev visste inte om alla kunde arbeta 
med alla i klassen. En elev ansåg att det kunde variera, om de till exempel hade blivit osams 
på rasten ville de nog inte arbeta i samma grupp. En annan elev trodde inte att alla kunde 
arbeta med alla för att vissa elever ville helst vara med sina kompisar för annars kanske de 
inte vågade säga vad de tyckte. 



Bilaga 3:2 (2) 

Klass Z: Alla tre var överens om att det inte spelade någon roll vem de skulle arbeta med, en 
elev sa att det ändå var roligast om de själva fick välja vem de skulle arbeta med. Samma elev 
trodde att alla i klassen kunde arbeta med alla. De andra trodde inte att alla kunde arbeta med 
varandra beroende på att det fanns några som bara skrattade och pratade med varandra eller 
för att det alltid fanns några som ville bestämma över alla. 
 
 
 


