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Sammanfattning 
I detta utvecklingsarbete har vi valt att se om läraren kan arbeta med 

samarbetsövningar som metod för att öka gruppsammanhållningen, dessutom hur 

läraren enkelt kan arbeta med detta i klassen.  

Vi har valt att prova några samarbetsövningar i klass fyra och analysera och diskutera 

hur dessa övningar fungerade respektive inte fungerade med avseende på att stärka 

sammanhållningen. Klassen vi valde att använda var inte van att arbeta på detta sätt. 

Att genomföra vissa övningar var för dem problematiskt. Vi kom fram till att arbetet 

med sammanhållning är viktigt att börja med tidigt då det är svårt att ändra på 

elevers invanda mönster. Sedan såg vi att samarbetsövningar varvat med möjlighet 

att reflektera hjälpte eleverna att förstå sin egen möjlighet att förändra och förbättra 

klassens sammanhållning. 

Nyckelord: samarbete, lek, gruppsammanhållning, grundskola, grupprocesser, 

samarbetsövningar   
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1.Inledning 

Enligt Wahlström (1996) syftar gruppsammanhållning på hur individerna i en grupp 

trivs och fungerar tillsammans. Samarbete syftar på hur dessa individer arbetar 

tillsammans. Läraren arbetar mot mål i skolan, mål som eleverna ska uppnå. Som 

lärare ställer vi oss frågan: hur gör vi detta på effektivast och bästa sätt? Wahlström 

(1996) framhåller vikten av att eleven behöver känna sig delaktig i ett klassrum och i 

sin grupp. Därför är det viktigt att främja sammanhållningen i klassen, både för 

elevens välbefinnande och för måluppfyllelsen.  Men hur ska vi som lärare praktiskt 

göra detta. Åberg och Lenz Taguchi (2007) beskriver hur svårt de finner det att 

införliva olika metoder i vardagens pedagogiska arbete, något som vi också sett på vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Därför ville vi genomföra ett utvecklingsarbete och 

utföra några praktiska aktiviteter för arbete med gruppsammanhållning och 

samarbete.   

För att veta hur aktiviteterna behövde vara utformade för att ge bästa resultat 

behövde vi undersöka några grundläggande områden. Eftersom en klass är en grupp, 

ville vi bilda oss en förståelse för olika grupprocesser. En grupp består av olika 

individer och hur en individ fungerar i grupp var alltså också viktigt att förstå. Åberg 

(1995) lyfter fram olika faser i grupprocesser där det är tydligt att lekfullhet och 

samarbete är viktigt för eleverna. För att tillgodose sig kunskap behöver individen må 

bra och enligt Wahlström (1996) är delaktighet viktigt för individens identitet. Hur 

gruppsammanhållningen och samarbetet fungerar beror alltså på individers 

välbefinnande och förhållning till sig.  

Lillemyr (2006) framhåller vikten av att inte se leken som motsats till lärande. Han 

nämner flera forskare som på olika sätt kommit fram till att leken i sig och olika 

former av lek underlättat, stimulerat och direkt skapat möjlighet till lärande och 

kvalitativ kunskap. Därför valde vi att koncentrera oss på lek och kreativitet när vi 

utformade våra samarbetsövningar. Detta till syfte att förbättra 

gruppsammanhållningen och samarbetet i elevgruppen. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att utföra samarbetsövningar i klass fyra och 

analysera och diskutera hur dessa övningar fungerar respektive inte fungerar, med 

avseende på att stärka sammanhållningen. 

 

2.Litteratur 
I denna del lyfter vi upp relevant litteratur och forskning som kan kopplas samman 

med det utvecklingsarbete som vi genomfört. Vi har valt ett antal punkter som vi 

genom litteraturen ansett vara relevant för vårt syfte och ämnet 

gruppsammanhållning och samarbete. Dessa punkter använder vi som underrubriker 

i litteraturdelen, de är: värdegrund, gruppsammanhållning, samarbete och 

delaktighet, lek, läraren och ledarskap. 
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2.1 Värdegrund 
De värden som skolan enligt läroplanerna ska vila på är:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta 

(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet , förskoleklassen och fritidshemmet, 1998 

s. 5). 

Detta ska överensstämma med den etik som den kristna traditionen och den 

västerländska humanismen förvaltat. 

Värdegrunden handlar enligt Zackari och Modig (2000) om ett förhållningssätt. Hur 

vi exempelvis handlar emot varandra för att alla ska känna sig lika mycket värda eller 

känna att de har rätt till integritet. Med en väl fungerande gruppsammanhållning 

förverkligas mycket av det värdegrunden handlar om. Att exempelvis se till allas lika 

värde och behandla varandra med respekt. Då är det möjligt för eleverna att bli trygga 

i sin identitet och Wahlström (1996) framhåller att samarbetsförmåga och ens egen 

identitet är kopplat till varandra. En generös atmosfär och trivsel i klassen ökar 

förhoppningsvis förmågan och viljan till att samarbeta. I skolverksamheten syftar 

värdegrundsfrågor, enligt Zackari och Modig (2000), till att ge eleverna en bättre 

självkänsla och tillit till sig själva. Det syftar vidare till att ge eleverna en större 

förståelse för andra människors synsätt och värderingar. Eleverna får genom 

kommunikation en utvecklad social kompetens och utvecklas då också emotionellt. 

Genom detta skapas förhoppningsvis ett gott samarbete och en god 

gruppsammanhållning enligt Wahlström (1996), detta kan långsiktigt bidra till goda 

samhällsmedborgare som behandlar varandra efter allas lika värde.  

Wahlström (1996) framhåller att en människas identitet formas från starten i livet. 

De flesta vårdnadshavare ger sina barn gränser för vad som är rätt och fel eller farligt 

osv. Genom detta bildas enligt Freud överjaget, eller av Luther kallat samvetet. 

Wahlström beskriver vidare att de som inte fått dessa grundläggande värderingar 

saknar förmåga att känna empati och sympati. Människan behöver vara trygg i vem 

man själv är för att kunna förhålla sig till andra. En person som inte har denna grund 

får svårt att platsa i vårt samhälle eftersom vi lever i relation till andra menar 

Wahlström. Wahlström beskriver vidare att vi som människor behöver kunna följa 

lagar och kunna vara solidariska mot varandra. Hos en vuxen människa med 

avsaknad av grundläggande värderingar finns det inget att vädja till om man vill få 

dem att ändra livsstil och till exempel förstå att de genom sina handlingar förstör för 

andra. I skolan har vi möjlighet att påverka dessa människor på ett positivt sätt 

medan de fortfarande är barn.  

2.2 Gruppsammanhållning 
En skolklass gruppsammanhållning kan se väldigt olika ut. Åberg (1995) beskriver 

hur en person i ett klassrum kan mötas av en väldigt varm och skön atmosfär medan 

det i en annan klass kan upplevas vara kaos. Beror det på läraren eller eleverna? Det 

finns inget färdigt svar utan många alternativa orsaker. Alla elevgrupper och varje 
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skolklass har sin egen gruppdynamik skriver Åberg. Vidare kan en skolklass ge 

gemenskap men även det motsatta, utanförskap. Åberg poängterar att det som lärare 

är viktigt att ha kunskap om hur grupprocesser fungerar, för att medvetet kunna 

påverka detta och utveckla gruppen i en positiv riktning. Gruppen påverkar hur den 

enskilde i gruppen beter sig och varje individs utveckling utvecklar också gruppen. 

Åberg menar att om dessa två delar samverkar leder det till utveckling både för 

individen och för gruppen.  

Wahlström (2005) beskriver att det finns många forskare som skrivit om ämnet 

”grupprocesser”. Det alla har gemensamt är att det just är en process, gruppen 

genomgår olika faser som leder vidare till nästa. När det talas om grupprocesser 

koncentreras det oftast på relationerna de medverkande bygger upp med varandra. 

Kopplat till det beskrivs också kommunikationen som utvecklas mellan parterna. 

Åberg (1995) lyfter fram fyra faser i en grupprocess. Orienteringsfasen, konfliktfasen, 

närmandefasen och samarbetsfasen. Åbergs beskrivning av grupprocesser kopplar 

beskrivningarna till skolvärlden på ett bra sätt. I orienteringsfasen handlar det mesta 

enligt Åberg om att lära känna varandra och bli trygga med varandra. Läraren 

behöver ha en tydlig ledarroll för att bidra till trygghet och ordning. I konfliktfasen 

har gruppen lärt känna varandra mer och en rollfördelning börjar märkas av. När 

konflikter uppstår bör läraren hjälpa eleverna att söka lösningar och i detta skede är 

det positivt med gruppsamtal och värderingsövningar. När en grupp nått 

närmandefasen känns atmosfären trygg och eleverna har funnit sina roller, mer eller 

mindre medvetet, de är samarbetsvilliga och normer växer fram. Åberg framhåller att 

läraren kan låta det sociala samspelet få tid i detta skede och därmed arbeta i 

metoder eleverna känner sig trygga med. Samarbetsfasen är den tid då arbetet i 

klassen fungerar bäst, det uppstår inte så mycket problem längre och gemenskapen i 

gruppen har förbättrats ytterligare. I denna fas fungerar skolarbetet tillfredsställande. 

Läraren kan låta eleverna vara med att planera undervisningen och ta större ansvar 

själva, samtidigt som det blir ett väl gjort arbete framhåller Åberg.   

 Åberg (1995) beskriver hur vi människor finns i en gruppgemenskap och tilldelas 

roller, medvetet eller omedvetet. I vissa situationer har vi en medveten roll, som 

exempelvis mamma, pappa, lärare, chef eller kassörska. I andra forum skapas roller 

omedvetet. Detta behöver inte vara negativt utan det är vanligt att vi relaterar i 

relation till andra. Faran är dock när elever ger varandra roller som blir till en negativ 

begränsning som kan vara svår att bryta. Angelöw och Jonsson (2000) beskriver hur 

roller och normer skapas i grupper. Det är något naturligt som behövs för gruppens 

fortlevnad. De förtydligar att det finns informella och formella normer i en grupp. De 

formella normerna är ofta lätta att lära sig om man kommer som ny till en grupp, de 

kan exempelvis vara väl synliga och nedskrivna regler. De informella normerna kan 

däremot vara svårare att behärska för en ny medlem. De skapas ofta under 

grupprocessen och förändras efter gruppens handlingar beskriver Angelöw och 

Jonsson. För gruppen är normerna självklara och mycket sker omedvetet. För en ny 

person är det lätt att göra övertramp till en början och detta medför ofta ännu en 
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norm, att den nye ska vara avvaktande och till exempel ta plats sist. Angelöw och 

Jonsson menar att normer är ett mänskligt behov och för det mesta är de till stöd för 

att samvaron ska fungera bättre. De beskriver att de negativa normer som kan finnas 

är när exempelvis starka ska gå före svaga eller större före små. Både formella och 

informella normer formar och styr mycket av hur vi är som individer och de är viktiga 

för oss människor. För att främja gruppsammanhållningen behöver läraren vara 

medveten och observant på vilka normer som skapas i elevgruppen framhåller 

Angelöw och Jonsson. När en ny elevgrupp bildas kan exempelvis läraren medvetet 

arbeta mycket med goda normer för gruppsammanhållning och för ett gott samarbete 

i klassrummet.  

Åberg (1995) belyser att vi ingår i grupper ända från födseln och att 

gruppsammanhållning har en viktig funktion i skolan för hur arbetet fungerar. Är det 

en dålig attityd och mycket konflikter i en klass påverkar det hur eleverna trivs och 

presterar. I en skolklass kan det lätt skapas olika roller i klassen beskriver Åberg, 

några klassiska namnexempel på dessa är syndabock, clown, ängel och plugghäst. 

Läraren har en medveten roll med särskilda förväntningar, medan elevernas roller 

kan vara omedvetet skapade. Även om klassens roller för dem kan vara omedvetna så 

förväntas vissa beteenden från olika personer och ofta blir också handlingarna 

därefter. Åberg menar att ett vanligt uttalande i skolklasser är något i stil med: ”Om 

inte han/hon funnits i klassen skulle allt vara mycket bättre”. En elev kan alltså få 

skulden för hur hela klassen fungerar. Denna roll är negativ och skulle kunna kallas 

”syndabocken”. Att få en roll som till synes är positiv kan även den orsaka en negativ 

bindning. Den drabbade eleven hamnar i behovet av att hela tiden leva upp till dessa 

förväntningar. Läraren bör vara observant på om det skapas roller i elevgruppen som 

kan bli en negativ bindning för eleverna och hjälpa dem att undvika detta.  Aspelin 

(1999) belyser de sociala banden i ett klassrum och knyter den forskningen till flera 

tidigare forskare. Han beskriver hur det sociala samspelet kan vara av en betydande 

roll för elevers bild av skolväsendet, lärare i skolan och bilden av elever och i 

slutändan då sig själva. Detta bidrar till att enskilda situationer i klassrum kan få 

samhälleliga följder, en lärare som behandlar elever respektlöst kan exempelvis bidra 

till en generell tolkning i samhället av att lärare inte har respekt för eleverna. Lärare 

bör inspireras av möjligheten att påverka och vända det till något positivt. Åberg 

(1995) framhåller att det är möjligt att skapa goda normer och en givande 

gruppsammanhållning såväl för eleverna som för läraren. Det går att forma elever 

som samarbetar och ser styrkorna i varandra genom att vara ett gott exempel som 

lärare och föra ett medvetet arbete för att utveckla detta. 

Aspelin (1999) framhåller gruppsammanhållningen som det unika i varje klassrum. 

Han vill ta bort bilden av att klassrummet är något standardiserat, även om han 

också lyfter fram sådant som formella tider, schema och platser i klassrummet. Varje 

klass har sin grupprocess och varje lektion sin underliggande aktivitet mellan 

individer. Angelöw och Jonsson (2000) framhåller också detta med hur varje 

gruppdynamik är unik för sin grupp och här är läraren en viktig pusselbit för att 

samarbeta och bidra till en god gruppsammanhållning.   
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2.3 Samarbete och delaktighet 
En god samarbetsförmåga är något som är viktigt i livets alla relationer enligt Åberg 

(1995). Våra läroplaner lyfter fram det som något skolan ska ge eleverna möjlighet att 

träna på och utveckla. Åberg beskriver att om en person har stor kompetens inom ett 

ämne men saknar samarbetsförmåga blir kunskapen inte så mycket värd. Vidare 

beskriver Åberg att vi utvecklas ständigt genom att få möjlighet att stå för egna 

ställningstaganden och respektera andras. Det är viktigt att ingå i en grupp för 

människan och varje enskild individ i gruppen är viktig. Gruppdynamiken som 

skapas beror på vilka personer som ingår i gruppen enligt Åberg. Att ha en styrka i sin 

egen person och samtidigt ha en god samarbetsförmåga är en bra grund för en bra 

gruppgemenskap. Samarbetsförmågan börjar utmanas tidigt i livet och att medvetet 

träna detta så tidigt som möjligt är positivt för eleverna enligt Åberg. Björklid och 

Fischbein (1996) belyser att hur elever lyckas med att samarbeta både beror på den 

sociala och den fysiska miljön. Författaren beskriver fysiska miljöer som antingen 

kan inbjuda till exempelvis samarbete och lek eller det motsatta. En inbjudande miljö 

är då där leken kan ske utan obekväma eller farliga risker och elever kan vara aktiva 

utan strikta begränsningar från lärare. I den sociala miljön kan elevers sociala 

förmåga och deras förmåga till samarbete också kopplas till hur tillåtande miljön är. 

Eleverna interagerar mer till varandra och är mer aktiva i en tillåtande miljö där 

läraren inte har färdiga lösningar eller svar. Björklid och Fischbein poängterar att det 

förstås beror på vad inlärningssituationen handlar om under varje unikt tillfälle. De 

lyfter också upp att det finns risk för att lägga för mycket betydelse på den sociala 

omgivningen. De menar att samarbete är ett givande och tagande och varje elev 

påverkas av gruppen den befinner sig i, men eleven påverkar i sin tur också gruppen. 

Detta berör även Åberg (1995) och beskriver olika roller som kan bildas i grupper och 

hur varje grupp bli unik utifrån vilka som ingår i gruppen.     

Wahlström (1996) beskriver hur läraren har en viktig roll i att ge trygghet och att låta 

varje elev känna sig värdefull. Eleverna får då möjlighet att få tillit till sig själva och 

vidare förmåga att samspela med andra. Dåligt självförtroende påverkar inte bara 

samarbetsförmågan utan även inlärningsförmågan på ett negativt sätt. Det kan även 

bidra till att eleven uppträder oroligt och stökigt. Wahlström lyfter det värdefulla för 

eleverna med att läraren medvetet arbetar med värdegrundsfrågor och 

samarbetsövningar. Det hjälper dem att utveckla både sin empatiska och sympatiska 

förmåga.  

En viktig förutsättning för att gruppsammanhållning och samarbete ska fungera är 

att elever känner delaktighet i gruppen och i skolarbetet. Wahlström (1996) 

framhåller att delaktighet är ett grundläggande mänskligt behov. I skolvärlden kan en 

elev visa en bristande känsla av delaktighet genom att bli en som förstör eller skapar 

oroligheter i gruppen. Läraren behöver enligt Wahlström arbeta för att varje individ 

får känna delaktighet genom att sträva efter en sådan miljö. Genom att aktivt arbeta 

med att främja gruppsammanhållningen kan eleven bilda en tillit till sig själva och en 

öppenhet mot andra i gruppen. Det blir då en trygg plats och fler och fler vågar vara 

delaktiga i samtal och ett gott samarbete kan skapas i gruppen. Dysthe (1996) 
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använder i sin litteratur uttrycket ”dialogiskt klassrum” och framhåller att det 

handlar om att lärande kräver en social aspekt och kommunikation. Hon 

medvetandegör att det inte är samma sak som att läraren och eleven är jämlika, 

eftersom man inte kan komma ifrån att en lärare har mer kunskap än eleven och att 

läraren har krav från exempelvis läroplanen att leva upp till för elevens inlärnings 

skull. En lärare i ett dialogiskt klassrum behöver finnas som ett stöd för eleven som 

ska lära sig något enligt Dysthe. Vidare hjälper också elever som samarbetar med 

varandra till nya infallsvinklar genom varandras erfarenheter och kunskapsnivå. 

Dysthe framhåller att i ett dialogiskt ledarskap bör stödet till eleven ske i en dialog 

med eleven som ett samarbete. Läraren behöver söka kunskap om elevens 

förförståelse och det eleven kan i exempelvis ett skolämne de ska arbeta med, för att 

bygga därifrån och för att tillvarata elevens starka sidor.  Sahlberg och Leppilampi 

(1998) beskriver hur läraren bör arbeta för att skapa givande diskussioner i 

elevgruppen där alla känner sig delaktiga genom att deras åsikter tas på allvar. 

Frågeställningarna som diskuteras bör vara öppna och inte ha givna svar för att ett 

gott samtal ska kunna föras. Läraren behöver se till att alla eleverna känner sig 

viktiga i samtal och diskussioner. Sahlberg och Leppilampi framhåller också att som 

lärare själv lyssna aktivt på vad eleverna har att säga är denne ett exempel för 

eleverna och varje individ känner sig betydelsefull. De tränar både sin förmåga att 

formulera sina ställningstaganden och sin förmåga att lyssna på andras. Det finns 

också utrymme för eleverna att utveckla sin förståelse för hur deras egna synpunkter 

och förståelse i ett ämne kan förändras genom att i dialog ta del av andras kunskap 

och åsikter.   

2.4 Lek 
Johansson och Pramling (2006) menar att lek och lärande inte är endimensionella 

företeelser och att de flätas samman trots att de är väldigt olika. Anledningen till att 

lek och lärande kan flätas samman är att många karaktärsdrag är likadana. Exempel 

som lust, kreativitet, meningsskapande, valmöjligheter, samspel, fantasi och många 

fler är enligt Johansson och Pramling gemensamt för både lek och lärande. Vidare 

menar de att förhållandet mellan barnet och lek respektive lärande är dualistiskt, lek 

är något barn gör men när barnet leker händer något i barnet. Lärande är något som 

händer men gör samtidigt något med barnet . Genom lek och lärande skapar barn 

mening med sin omvärld och bearbetar händelser och känslor. Enligt Wahlström 

(1996) är det positivt för elevernas sociala utveckling att göra samarbetsövningar.  

Lillemyr (2002) beskriver hur lärandet förr sågs som beteendeförändring. Barn var 

ofärdiga vuxna som läraren skulle förmedla kunskap till. Eleven skulle lyssna och 

sedan upprepa och träna. Senare togs även insikt, förståelse och upplevelse med i 

lärandebegreppet. Han lägger även stor vikt vid upplevelsen, att det är i den som det 

viktiga för barns lärande och lek sker. Utan lek bildas ingen aktiv och meningsfylld 

erfarenhet. Detta gäller både lärande och lek. I lek finns upplevelse men inte lika 

självklart i lärandet. Forskaren menar att upplevelsen kan vara en länk mellan leken 

och lärandet för att upplevelsen ger lust till leken och ger näring till lärandet. Att 
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använda sig av samarbetsövningar är att låta eleverna uppleva och på ett lekfullt sätt 

lära sig och arbeta upp den sociala förmågan.  

Lillemyr (2002) lyfter dessutom fram lekens egenvärde och vikten av att respektera 

barnets rätt till lek. Att lära sig faktakunskaper är av underordnad betydelse i 

jämförelse till leken då denne hjälper barnet att utvecklas som person. I leken 

socialiserar barnet, det gör nya erfarenheter och prövar nya idéer och utforskar nya 

världar. Gruppsammanhållning är inget eleverna kan läsa sig till utan något de själva 

måste förstå, ta till sig och bli en del av. Lek är något barn gör spontant och för att nå 

eleverna på bästa sätt är leken det mest naturliga för barnet. 

För att läraren ska kunna använda leken som metod i verksamheten bör denne ha ett 

lekpedagogiskt förhållningssätt. Men för att det ska ske på ett positivt sätt både för 

lärandemål och för barnen bör pedagogen tänka på att leken även är viktig i sig själv. 

Pedagogen bör känna barnen, känna till leken och dess regler, ha möjlighet att 

observera och tolka leken och dessutom ha ett mål med varför pedagogen ska 

förändra eller styra leken. Lillemyr menar att pedagoger styr barns lek på olika sätt, 

vissa mer eller mindre lämpliga. Vanligtvis ingriper pedagogen utifrån på olika sätt, 

eller indirekt då pedagogen ordnar lekmiljön eller direkt inifrån genom att själv vara 

med i leken. 

Lindqvist (1996) förklarar och visar genom olika studier att elever tidigt ser skolan 

som något tråkigt, bortkopplat från lek. I förskolan har leken ett större och mer 

naturligt utrymme än det har i skolan. Att lärande och lek skulle kunna höra samman 

är enligt Lindqvist främmande för eleverna i skolan. De ser lärandet i skolan som 

något som bara sker när man har tråkigt. 

2.5 Läraren och ledarskap 
Lindell och Hartikainen (2001) belyser lärarens viktiga roll som en förebild och 

försöker konkretisera hur värdegrundsarbetet kan gå till i praktiken. De som arbetar 

på skolan har ansvar för att forma och föra vidare en god kultur, genom att vara 

förebilder och tydliga vägvisare när det gäller vad som främjar detta och vad som är 

tillåtet och icke tillåtet.              

Läraren har en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för en god 

gruppsammanhållning och samarbete i klassrummet belyser Wahlström (1996). 

Stensmo (2008) skriver om ledarskap på många olika plan. Han framhåller att en 

lärares ledarskapsförmåga handlar om att föra ett fungerande klassrumsarbete 

genom planering, motivation, gruppering, individualisering och kontroll. Enligt 

forskning får en lärare med ett relationellt ledarskap en öppnare atmosfär i 

skolarbetet och en mer motiverad elevgrupp. Han beskriver även tre ledarstilar. En 

auktoritär ledare bestämmer själv arbetssätt och uppgifter, en demokratisk ledare 

använder diskussioner för att planera arbetet och uppmuntrar till egen planering och 

eget arbete. Denne låter även gruppen lösa uppgifter men finns där för tips, beröm 

eller kritik med en neutral inställning på uppgifterna. Den tredje ledarstilen är låt-gå 

ledaren som ger gruppen ansvar för att komma fram till vad, eller hur, något ska 
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utföras och lägger sig i så lite det går. En undersökning visade att elever med det 

demokratiska ledarskapet skapar den mest aktiva och arbetsvilliga elevgruppen. 

Bergström och Saaruka (2004) visar metoder för att lära både elever och lärare att 

arbeta i klassrummet/arbetslaget genom samarbete. De grundar detta på forskning 

som belyser vikten av människans aktiva deltagande i inlärningen och lärandet som 

sker i sociala sammanhang. Läroplanen säger att skolan ska se olikheter som en 

tillgång och i elevgruppen är det viktigt att lära sig se varandras olika förmågor som 

en tillgång. Detta kan exempelvis utvecklas genom samarbetsövningar i klassrummet.   

3.Metod 
Vi genomförde en övernattning med lekar, samarbetsövningar och utmaningar. Vi 

utförde dessutom övningarna i lokaler eleverna normalt inte vistades i särskilt ofta. 

Vi valde dessa lokaler för att bryta med invanda mönster och på ett radikalt och 

lekfullt sätt uppnå bättre sammanhållning.  

Här kommer vi kort redogöra för vår datainsamlingsmetod, urval och hur vi 

tillmötesgått de forskningsetiska reglerna. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
För att undersöka gruppsammanhållningen och samarbetsförmågan och ge oss 

möjlighet till reflektion, föll valet av datainsamlingsmetod på observation med 

handsrivna anteckningar. I relation till arbetets syfte är observation den mest 

lämpliga metoden för att resultatet av de lekar och övningar vi gjorde skulle bli så 

naturligt och bra som möjligt. Det är en metod som vi tror bidrog till att de kunde 

vara avslappnade. Björndal (2009) framhåller olika faktorer som påverkar hur och 

vad vi observerar. Vilken inställning observatören har påverkar också resultatet av 

observationen. Det första intrycket vi har av en människa är svårt att förändra och 

detta medverkar till hur vi observerar. Har vi exempelvis ett positivt första intryck av 

en människa kan allt vi ser färgas av att personen exempelvis är bra och snäll. Åt 

andra hållet kan det bli svårt att se något bra en person gör om vi har en negativ bild 

av henne eller honom. Däremot beskriver Björndal vidare att om vi som observatörer 

väljer att ha ett avgränsat fokus på vår observation kan vi samla mer fakta kring ett 

särskilt område. Det innebär att vi har valt något särskilt som ska observeras under 

varje observationstillfälle. När vi som observatörer registrerar är det också enklare 

om vi gjort någon form av observationsschema. För att strukturera en observation 

kan vi anteckna efter teman som dyker upp under observationens gång och sedan 

beskriva dem mer utförligt. Enligt Björndal finns det olika sätt att observera. En 

deltagande roll är när observatören har delaktighet i de aktiviteter som genomförs 

ungefär på samma sätt som de övriga. Vidare beskriver Björndal att om en grupp är 

medveten om att en som deltar i sammanhanget ska observera kan detta få 

konsekvenser på hur aktiviteten fungerar. Informationen en deltagande observatör 

lyckas samla blir inte lika utförlig som för en observatör som sitter vid sidan om.   
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Vi hade en deltagande roll i aktiviteterna vid observationstillfället och genomförde ett 

efterarbete direkt efteråt där vi antecknade vad vi hade registrerat. Dock turades vi 

om att instruera eleverna och gav därmed den andra möjligheten att observera 

samtidigt. Vi valde detta istället för att en av oss skulle sitta på sidan av och 

observera, eftersom det kunde bidra till att eleverna inte skulle vara avslappnade. Att 

vi skrev direkt efteråt var för att vi inte ville glömma något. Om vi hade träffas vid ett 

senare tillfälle hade säkert mycket som hänt fallit ur minnet.  

 Genom övningarna ville vi utveckla samarbetet och därmed 

gruppsammanhållningen. Det område vi särskilt fokuserade på när vi observerade 

var hur samarbetet fungerade mellan eleverna som deltog. Vi strukturerade 

anteckningarna efter teman vi bestämt att studera: vilken aktivitet som genomfördes, 

hur samarbetet fungerade, om någon ledarroll trädde fram och problem eller 

konflikter som hade dykt upp.  Som Björndal (2009) nämner så är det är svårt att få 

bort det första intryck man fått av elever. Vi märkte att det var positivt att vi båda 

antecknade i efterhand och sedan diskuterade det vi upplevt. En av oss kände 

eleverna sedan innan, vi märkte att denne under observationerna tolkade elevernas 

beteende annorlunda än den som inte kände eleverna. Hon tolkade dem exempelvis 

som mer samarbetsvilliga än den andra. Det var nyttigt att i analysen upptäcka 

sådant och det kändes som att vi på det sättet kunde bilda oss en trovärdig tolkning 

av det vi upplevt. 

3.2 Urval 
Till undersökningen valdes en klass med 12 elever i tioårsåldern. Under 

undersökningstillfället deltog åtta av dessa 12 elever.  Valet av grupp var riktat då vi 

hade en tidigare kontakt med klassen och därmed redan byggt upp ett förtroende. 

Den skolklass vi utförde utvecklingsarbetet i genomgick en stor förändring under 

hösten då fem elever lämnat klassen. Gruppen blev av den anledningen ganska liten, 

endast 12 elever och mycket förändrades i gruppsammanhållningen. En ny 

grupprocess startade.  Klassen bestod övervägande av flickor då det var 10 flickor och 

två pojkar. Observationstillfället var en fredagskväll och tyvärr hade fyra av eleverna 

förhinder denna kväll, vi försökte titta på andra datum men förstod att det i så fall 

skulle bli för sent på terminen. Med anledning av detta var det bara åtta av eleverna 

som deltog denna kväll, av dem var det sex flickor och två pojkar.  

3.3 Etiska frågor 
 Med tanke på de forskningsetiska reglernas informationskrav (Stukát, 2009) har vi 

först muntligt informerat elevernas föräldrar om vad vi velat göra. Att vi ville göra ett 

utvecklingsarbete om gruppsammanhållning och samarbete och testa övningar i 

klassen. I samråd med klassföräldrarna och på klassföräldrarnas initiativ slogs deras 

idé om en klassfest ihop med vår idé om en övernattning. Klassföräldrarna och vi gick 

ut med information muntligt och via brev till övriga föräldrar om klassfesten och 

övningarna vi tänkt genomföra. För att tillgodose samtyckeskravet fick föräldrarna 

efter genomförd övernattning även ett missivbrev (bilaga 1) som mer konkret beskrev 
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att vi ville använda fakta från elevgruppen för vårt utvecklingsarbete. Föräldrarna fick 

på så sätt möjlighet att avböja från att deras barn skulle medverka i 

utvecklingsarbetet. De fick också kontaktuppgifter till oss om de ville ha mer 

information.  

Eleverna fick informationen om undersökningens natur efter övernattningstillfället 

för att eleverna under övningarna inte skulle känna någon stress över att prestera. Vi 

ville att de skulle agera så naturligt som möjligt. Under övningens gång såg vi dock 

till att eleverna var införstådda med att de deltog frivilligt under övningarna och när 

som helst kunde avböja att delta. Detta för att tillmötesgå regel tre under 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) som säger att en person självständigt ska 

få bestämma om, hur länge och på vilka villkor denne vill delta. Vidare att kunna 

avbryta sin medverkan utan negativa följder för denne. Om någon elev under 

övningarna och lekarna avböjde att delta respekterades detta utan kommentarer och 

påtryckningar för att regel fyra under samtyckeskravet skulle respekteras. Den regeln 

säger att en person inte ska bli utsatt för påtryckningar om denne väljer att avbryta 

sin medverkan. 

 

Efter att föräldrarna fått missivbrevet började några elever prata i klassen om vad det 

innebar att vi skulle använda detta i ett utvecklingsarbete. Vi förklarade för dem mer 

konkret vad ett utvecklingsarbete var och att ingen skulle nämnas vid namn. Vi 

förtydligade också att resultatet endast skulle användas till detta examensarbete. 

Detta enligt konfidentialitetskravet. Eleverna fick sedan individuellt svara på papper 

om de av någon anledning inte ville att deras medverkan skulle dokumenteras. Vi lät 

eleverna skriva på för att de skulle känna sig trygga med vad vi skulle göra med 

utvecklingsarbetet. Deras föräldrars påskrift var det som avgjorde om deras 

medverkan dokumenterades, men hade någon elev vägrat vilja vara med hade vi 

tillgodosett det också. Lyckligtvis behövde vi aldrig göra den övervägningen eftersom 

alla fick och ville vara med i utvecklingsarbetet.  

4.Val av aktivitet 
Vi valde att arbeta om gruppsammanhållning och samarbete, då det varit något som 

lärare lyft upp på våra praktikperioder under utbildningen. Vi har förstått hur viktigt 

det är och hur svårt det kan vara om grunden inte är bra. 

Vi började vår planering med att skriva tanke-kartor och svara på frågor som:  

- Vad är sammanhållning?  

- Hur tror vi att man bör jobba med sammanhållning?  

- Hur fungerar samarbetsövningar?  

- Varför skulle samarbetsövningar vara bra? 

 

Vi beslutade att vårt utvecklingsarbete skulle grunda sig i en samling 

samarbetsövningar.  Lindqvist (1996) tar upp att det i flera studier visar sig att elever 

tidigt blir skoltrötta och finner skolan tråkig. Detta har vi också observerat på vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Elever fastnar ofta i redan formade föreställningar 

att skolan eller något annat är på ett visst sätt, trots att det kanske inte är det. För att 
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hantera detta ville vi att våra övningar skulle vara som en ”omstart” för eleverna och 

att de sedan skulle kunna fortsätta med liknande övningar i den ordinarie 

undervisningen. Därför valde vi att förlägga övningarna efter skoltid och i lokaler 

eleverna sällan vistas i, detta för att bryta med det hemtama. Lokalerna vi valde var 

skolans olika förskolelokaler och skolans gymnastiksal. Lokalerna har flera lekrum i 

olika storlekar, flera kök och mindre matsalar. 

 

I samråd med klassföräldrarna fick vi förslaget att slå ihop vårt övningstillfälle med 

deras planerade klassfest med övernattning. Dessutom valde vi att efter genomförd 

klassfestkväll med lekar, samarbetsövningar och observation ha övningar i 

klassrummet under skoltid. I klassrummet valde vi att vi skulle ha gruppsamtal där 

eleverna fick träna på att våga prata om egna tankar och kunna lyssna i en grupp. Ett 

mål för den övningen var också att kunna hålla sig till en röd tråd i ett samtal. Under 

gruppsamtalen i klassrummet ville vi också knyta samman med det vi gjort under 

klassfesten och ta reda på hur eleverna tänkt och tyckt om övningarna. Vi ville också 

se det som en utvärdering för om de upplevt någon förändring i 

gruppsammanhållningen och samarbetet i klassen. 

 

Valet av övningar under klassfestkvällen grundade sig på en tanke att börja med aktiv 

lek och successivt övergå i mer komplicerat samarbete. Första övningen skulle alltså 

inte vara så krävande vare sig samarbetsmässigt eller tankemässigt. Sedan skulle 

detta gradvis trappas upp för varje övning. Dessutom ville vi i varje övning kunna 

förändra och trappa upp svårighetsgraden för att utmana eleverna och tänja på 

gränserna. När de kunde en sak skulle de bli uppmuntrade att gå lite längre. 

Två av övningarna kom från Wahlström (1996), ”karameller” och ”kommunikation” 

utan ord. De andra, ”spegelkull” och ”kroppsdelar i golvet” kom från kurser på 

Stockholms musikpedagogiska institut – SMI. Matutmaningen hittade vi på själva 

när vi satt och samtalade om litteraturen och samarbetsövningar. 

 

5.Aktiviteten 
5.1 Utmaning:  
Eleverna ska få börja med att laga till en gemensam måltid tillsammans. Det är kväll 

och de måste äta. Därför vill vi utnyttja behovet och göra även detta till en 

samarbetsutmaning. Vi väljer att placera alla runt ett bord för att de ska ha möjlighet 

att samtala, hjälpas åt och se varandra. Vi tror att detta skulle kunna vara en mysig 

stund som förhoppningsvis ska öka trivsel och samhörighetskänsla. 

 

5.2 Övningar: 

5.2.1  Spegelkull 

Är en fartfylld övning där deltagarna får springa och tänka. Det går till så att en 

person jagar de andra. När denne får fatt i någon är den ”kullad” och måste stå still. 

Den tagne får en rörelse från jagaren som den tagne måste kopiera tills någon som 
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inte blivit tagen kommer och speglar den fasttagne. Det går ut på att alla ska bli 

fasttagna eller att jagaren inte kommer någon vart.  

 

Vi valde denna övning som en snabb och lekfull första övning. Vi ville inte att 

eleverna skulle känna att de ”jobbade” och behövde prestera. Övningen var tänkt att 

lustfyllt få eleverna att börja samarbeta. 

5.2.2 Kroppsdelar i golvet 

I denna övning får deltagarna röra på sig och röra på varandra. De får dessutom träna 

på att samarbeta och ha roligt. Ledaren delar in gruppen i mindre grupper. Ledaren 

ropar ut hur många av någon kroppsdel eleverna ska ha i golvet. Samtidigt som 

denne slår på en trumma eller tamburin. Eleverna ska tillsammans lösa uppgiften 

snabbt för sedan kommer nästa kommando. Ledaren ökar farten och byter 

kommando allt fortare. 

 

Denna har vi valt då den kräver ett tempo från deltagarna men samtidigt egentligen 

inte har någon tidsgräns. Eleverna kan få möjlighet att tänka, vara nära varandra och 

lösa problem tillsammans. Det krävs här ännu mer tankeverksamhet än i den tidigare 

övningen. 

5.2.3 Karameller 

Visar hur stark tävlingsinstinkt vi har och att det kan vara oss till nackdel. Övningens 

syfte är att få deltagarna att se att de inte behöver tävla mot varandra.  

 

Det går till så att deltagarna ska välja en partner att bryta arm med. Ledaren förklarar 

reglerna: 

1. Ni ska bryta arm. 

2. Ni får inte prata.  

3. Ni kommer att få en karamell varje gång er partners hand nuddar bordet.  

4. Ni får själv hålla räkningen.  

5. Börja när jag säger NU, sedan har ni 30 sekunder på er. 

Det är svårt för deltagarna att inte tävla. Efteråt ska man diskutera vad som hände 

eller skulle hänt om man samarbetade istället. 

 

Denna övning valde vi då den är mer tankekrävande i och med att de här måste lösa 

ett problem än den första övningen. Samtidigt är den lite tävlingsaktig och med ett, 

för eleverna uppskattat pris. Vi tyckte dessutom att den passade in då det faktiskt var 

en klassfest och att få godis före maten kan vara riktigt skoj. Detta kan lätta på 

stämningen ytterligare och hjälpa oss att nå ett önskat resultat 

5.2.4 Kommunikation utan ord 

En svår övning som ställer höga krav på samarbetsförmåga, koncentration och 

lyhördhet. Deltagarna ska i denna övning ställa sig på led. De ska, utan att prata, göra 

ledet så kort som möjligt. Sedan tvärtom, alltså så långt som möjligt. Därefter ordna 

ledet i storleksordning. Sedan efter ålder. 
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Vi valde denna övning som avslutande övning eftersom vi tycker att den på ett bra 

sett följer den idé vi hade om upptrappning i svårighet och krav på 

samarbetsförmåga. 

 

5.3 Gruppsamtal i klassrummet 
Vi hade ett gruppsamtal i klassrummet om vänskap med inspiration hämtad från 

Åberg (1995) och Sahlberg & Leppilampi (1998) som belyste lärarens förhållningssätt 

i diskussioner. Vi satt i en ring och förklarade att vi skulle samtala om vänskap och 

vad målet var med samtalet. De fick först säga något en och en och till sist blev det 

tillfälle för fri diskussion. Vi ställde en fråga som eleverna sedan var och en fick svara 

på, om de ville. Vi hade som mål att hinna med ca 3 frågor. Eleverna informerades 

om att det var frivilligt innan samtalet började. Vi beskrev målen för lektionen, eller 

för klassammanhållningen, som handlade om att vara en grupp där man känner sig 

trygg och vågar prata och där vi lyssnar på varandra. Ett mål var också att kunna 

hålla sig till en röd tråd i ett samtal.   

En tid efter detta hade vi ytterligare en lektion i klassrummet för samtal, reflektion 

och diskussion. Det blev en form av utvärdering efter utvecklingsarbetets arbete med 

gruppsammanhållning och samarbetsövningar. Vi skrev upp tre frågeställningar på 

tavlan som eleverna fick samtala om. Först fick de samtala två och två eller tre och 

tre, sedan fick varje grupp framföra vad de kommit fram till.  

6.Genomförande 
 
6.1 Övningarna 
När klassfesten och övernattningen startade beslutade vi oss för att starta kvällen 

med lite fria lekar de själva kom på, då eleverna var så uppskruvade och glada. Alla 

befann sig i gymnastiksalen och vi frågade om lov att få delta i elevernas spontana 

bollek. Vi frångick inte vår planering men lade spontant till ett moment. Vi kände att 

det var klokt att försöka bryta lite på maktförhållandet mellan elev och lärare för att 

skapa ett lättsamt klimat att börja våra övningar i. Vi ville visa respekt för elevernas 

fria lek. Vi fick vara med och eleverna verkade glada och överraskade att vi ville vara 

med dem.  

När eleverna tycktes börja förlora intresset för bolleken styrde vi in dem på en av våra 

övningar. Första övningen valde vi enligt vår planering och vårt 

”upptrappningsschema”. Den första övningen var alltså spegelkull.  Eleverna kom 

igång och var aktiva. Alla var med och tycktes ha roligt. De sprang och jagade 

varandra, först med en jagare sedan två. De hittade på många roliga rörelser och 

klimatet kändes fritt och glatt. De vågade göra tokiga rörelser och skrattade mycket. 

Jagarna klarade inte att få alla fångade då gruppen var väldigt snabb på att ”rädda” 

sina kamrater. Efter en stund verkade de dock bli trötta och vissa elever drog sig ur. 

Vi hade för avsikt att förändra leken, börja lätt och ändra för att leda eleverna in i 

djupare samarbete och koncentration. Det skulle bli tillåtet att fånga även de som 
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försökte rädda sina kompisar men när vi började förändra leken blev flera elever 

stängda, oroliga och vägrade vara med.  

Då läget tycktes låst ville vi övergå till nästa lek. Eleverna föreslog en lek som vi tyckte 

liknade ”kroppsdelar i golvet” och vi tänkte att det vore bra att tillmötesgå eleverna 

och därmed få dem att känna sig mer delaktiga. Detta för att få dem positiva igen. 

Därför frångick vi vår planering och lekte en lek eleverna kallade ”elvispen”. Den gick 

till så att eleverna skulle vara uppdelad i två grupper och tillsammans i grupperna 

gestalta något som vi sa, tillexempel en elvisp, hästhoppning, ett vattenfall eller 

liknande. Vi delade upp gruppen i två delar. Det första som hände var att den ena 

gruppen var missnöjd med grupperingen och ansåg sig redan ha förlorat. Vi försökte 

tala positivt till dem och styra in dem på att vi faktiskt inte tävlade och att alla kunde 

klara dessa uppgifter. Eleverna lyssnade och attityden förändrades så att eleverna 

deltog positivt i leken. Vi turades om att hitta på ord att ge eleverna i uppgift att 

gestalta och eleverna löste uppgifterna. Den ena gruppen klarade uppgifterna 

snabbare än den andra och det verkade som om den andra gruppen märkte detta. När 

den lite långsammare gruppen inte verkade få grepp och hur de skulle kunna ”vinna” 

över den andra gruppen började leken spåra ur. Eleverna flamsade, ville inte utföra 

uppgiften och började bråka sinsemellan så att uppgifterna började ta lång tid glömde 

att samarbeta. Då ville vi förändra leken och försöka komma tillbaka till vår 

ursprungliga planering. Detta för att de skulle glömma att bråka och koncentrera sig 

på samarbete. Men återigen tvärstannade eleverna och flera vägrade att fortsätta 

leka.  

Vi valde att genomföra en sista lek innan maten, karamellen. Flera elever ville inte 

delta. De som deltog blev sex elever men de hade svårt att lyssna på instruktionerna 

och när de väl förstått dem så pratade de i mun på varandra. De som förstått 

meningen med leken, att om man samarbetade kunde man få hur många karameller 

som helst pratade högt och avslöjade snabbt för alla vad som var meningen med 

uppgiften innan den ens börjat. Detta resulterade i att eleverna lät varandra vinna i 

armbrytningen och på så sätt fick en massa karameller av oss. Vi valde att även ge de 

elever som inte deltog godis då leken faktiskt inte var en tävling, som vi i inledningen 

förklarat.  

Sedan var det dags för mat. Vi valde att även låta matsituationen bli en övning i 

samarbete genom att sätta ihop några bord så att eleverna blev sittande runt bordet. 

Detta gjorde det möjligt för eleverna att se varandra, samtala och kunna arbeta 

tillsammans. Vi studerade hur eleverna valde att agera och gav dem endast den 

instruktionen att de skulle arbeta tillsammans och få maten klar. Vi såg hur några 

elever trädde fram och tog en ledarroll medan någon annan var passiv. De flesta 

eleverna följde ledaren och gjorde som de blev tillsagda. Två elever, båda med 

ledarkaraktär hamnade i dispyt med varandra varpå en klassförälder bröt in och 

medlade. Eleverna föreföll inte särskilt samspelta och efter en stund var de utspridda 

och gjorde olika uppgifter på skilda håll. När de var klara samlade de sig runt bordet 

igen och ställde fram maten som de lagat och tillrätt.   
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Efter maten fick eleverna själva organisera var de skulle sova i det utvalda rummet. 

Eleverna fick en stund av fri lek och möjlighet att umgås. Under denna stund 

reflekterade vi över att den lilla gruppen delade upp sig och flera mindre grupper.  

Efter en stund valde vi att fortsätta med övningarna i gympasalen. Eleverna skulle 

kommunicera utan ord i en övning att rangordna sig som grupp. Vi förklarade 

reglerna och eleverna skulle rangordna sig på ett led efter längd, ålder och få ledet att 

bli så långt och så kort som möjligt. Gruppen samarbetade väldigt bra fram tills en 

elev med ledarkaraktär verkar missuppfattat instruktionen och med yviga gester och 

handgripligheter försökte få kompisarna att göra som denne ville. Eleverna började 

bygga en pyramid och då vi ville fånga detta på kort bad vi eleverna att stå still tills vi 

hämtat kameran. Självfallet gick inte det och i och med vårt avbrott bröts elevernas 

koncentration, de började prata och försökte återskapa pyramiden. Nu gick det inte 

alls och eleverna började bråka och flera lämnade leken. När vi efteråt försökte återfå 

koncentrationen och fortsätta var det fler elever som avböjde att vara med. Stunden 

avslutades och eleverna gick till att leka och umgås i sina mindre grupper i olika rum 

med olika aktiviteter som bollek i lekhallen, singstar i ett mindre rum och prat och 

bokläsning i sovrummet.  

6.2 Gruppsamtal i klassrummet 
Vi valde att ha två gruppsamtal i klassrummet en tid efter övernattningen. Detta för 

knyta an till övningarna vi genomförde under övernattningen och låta eleverna 

fortsätta med att träna sin gruppsammanhållning och reflektera över sin egen roll för 

gruppsammanhållningen. Vi ville undersöka hur samarbetet fungerade i en vanlig 

verbal kommunikation. Det första samtalet i klassrummet handlade om ämnet 

vänskap. Inledningsvis fick gruppen sätta sig med sina stolar i en ring. Petra beskrev 

vad vi skulle göra och vad målet var med det.  Att vi skulle samtala om ämnet vänskap 

och att Petra skulle ställa ett antal frågor som en och en skulle få besvara. Eleverna 

informerades också om att det var frivilligt att säga något när man fick ordet men vi 

uppmuntrade dem samtidigt att vi trodde alla hade något att bidra med för att berika 

samtalet. Vi beskrev målen som handlade om att vara en grupp där man känner sig 

trygg och vågar prata, där vi lyssnar på varandra och målet att kunna hålla sig till en 

röd tråd i ett samtal. I denna inledning var det en som började prata om att den i ett 

visst sammanhang inte vågade säga vad den tyckte. För att inkludera eleverna i 

utförandet lät vi detta bli början för samtalet. Den första frågan som vi samtalade om 

blev alltså: Vågar du säga vad du tycker bland dina kompisar? Ungefär hälften av 

gruppen tyckte att de vågade säga vad de tyckte. Dessa elever bidrog inte till någon 

särskild diskussion utan tyckte det var självklart. De övriga eleverna däremot vågade 

öppna sig mer och beskrev hur de i vissa situationer inte alltid sa som det var. Det 

handlade exempelvis om när de pratade med äldre kompisar eller andra som de inte 

ville skämma ut sig för. Sammanfattningsvis fick vi en givande diskussion och 

elevgruppen har under terminen visat att de vågar delta på ett större sätt i den här 

typen av gruppdiskussioner, men vi insåg att ja/nej-frågor försämrar mångfalden i ett 

samtal.  
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En tid efter detta hade vi ytterligare en lektion för reflektion, samtal och diskussion. 

Det var en form av utvärdering efter utvecklingsarbetets arbete med 

gruppsammanhållning och samarbetsövningar. Vi skrev upp tre frågeställningar på 

tavlan som eleverna fick samtala om. Först samtalade de två och två eller tre och tre 

sedan fick varje grupp framföra vad de kommit fram till.  

Frågeställningarna löd: 

Har det blivit en bättre sammanhållning i klassen, på vilket sätt tycker ni att det 

märks? 

Hur gör du för att hålla sams med dina kamrater? Berätta och samtala med 

varandra. 

Kan man vara kompisar fast man har olika åsikter, t ex tycker olika om något eller 

har olika religioner? 

Majoriteten var överens om att klassammanhållningen blivit bättre och eleverna 

märkte det genom att det inte var lika mycket bråk. De ansåg att alla slutat ”dryga 

sig” och störa varandra. Om någon störde sa fröken till på en gång och eleverna tyckte 

att de kunde koncentrera sig bättre på lektionerna. Alla kunde leka med alla numera 

på ett bättre sätt än tidigare under läsåret.  

För att hålla sams fanns det många olika tillvägagångssätt. Det var viktigt att vara 

snäll och prata trevligt mot varandra. Andra förslag var att dela med sig, respektera 

varandra och låta alla få vara med i lekar eller uppgifter. En annan viktig aspekt som 

diskuterades var att inte klaga på sig själv utan tycka om sig själv. Eleverna samtalade 

också om att det skulle vara ok att skoja med varandra – fast lagom mycket. Eleverna 

lyfte fram ordspråket som handlar om att vara mot andra som man själv vill bli 

bemött. Om några blev osams ansåg de att det var viktigt att prata med varandra för 

att lösa konflikten och att fröken kunde hjälpa till att samtala för att lösa konflikter.  

På sista frågan tyckte alla att man kunde vara kompisar oavsett om man hade olika 

åsikter om saker. Det kunde däremot hända att man blev osams men då tyckte 

eleverna att det var bättre att undvika att prata om sådana ämnen. De lyfte fram 

exempel som att den ena tyckte om Fredrik Reinfeldt och den andra Mona Sahlin. Då 

kunde det vara bättre att inte diskutera tyckte eleverna.     

 
 

7.Analys och diskussion av genomförande 
 
7.1 övningarna 
Vi valde att vistas i lokaler som eleverna inte vistats i så ofta för att bryta av från 

vardagen. Under rubriken ”Val av aktivitet” lyfter vi att Lindqvist (1996) förklarar och 

visar genom olika studier att elever tidigt ser skolan som något tråkigt, bortkopplat 
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från lek. För att eleverna skulle vara mer öppna och inte hindras av tidigare 

beteendemönster valde vi därför andra lokaler. Vi fann att eleverna reagerade positivt 

på valet av lokaler och spontant började leka. 

Under elevernas spontana lek bad vi att få vara med. Att vi frågade om lov var för att 

utmana vår roll som lärare i gruppen och göra det möjligt för eleverna att förhålla sig 

till oss på ett mer jämställt sätt. Enligt Åberg (1995) delas grupper automatiskt in i 

roller och vi ville se om vi kunde förändra vår roll från en bestämmande lärare till en 

delaktig lärare. Vi blev välkomnade in i leken men noterade viss förvåning hos 

eleverna att vi ville vara med. Detta väcker frågor gällande elevernas syn på lärare och 

sig själva i rollen som barn och elev. Utifrån detta tolkar vi att eleverna är vana vid en 

mer auktoritär ledarstil (Stensmo, 2008) än det Dysthe (1996) kallar ”dialogiskt 

klassrum”.  

Vi väntade tills engagemanget för bolleken svalnat innan vi styrde leken till det vi 

planerat. Detta för att inte störa eleverna i deras spontana lek och behålla det positiva 

klimatet inför de styrda lekarna. Vi ville inte att eleverna skulle känna att nu ”slutar vi 

leka och börjar jobba”.  I enlighet med Lillemyr (2006) ville vi inte styra leken vare 

sig inifrån eller utifrån, vi ville uppskatta elevernas spontana lek som något positivt i 

sig självt.  

Första övningen var ”Spegelkull”. En aktiv lek som vi ansåg passade bra efter 

elevernas bollek. Detta för att övergången skulle bli så smidig som möjligt, vilket den 

också blev och eleverna var aktiva. Övningen gick bra för eleverna och de hade ett 

gott samarbete och en rolig stund tillsammans. När några började bli trötta gick vi 

vidare till nästa nivå av övningen som var mer avancerad (se genomförande). Då blev 

reaktionen att flera inte ville vara med. Vi tror att detta kunde bero på att de var 

osäkra för det nya och okända, och när en visade detta ledde det till att flera följde 

efter och gjorde likadant. Lillemyr (2006) framhåller att det är viktigt för barn att 

förstå vad leken handlar om för att känna sig trygga. Detta misslyckades vi med då 

eleverna inte ens lyssnade på vad förändringen innebar. Vi kunde istället ha avbrutit 

leken tidigare, då tror vi att energin till en förändring hade funnits kvar. De som drog 

sig ur först var de som hade blivit tagna och fått stå stilla mycket i leken, de hade 

börjat tappa tålamodet och bidrog då till en sämre stämning i gruppen. När de sedan 

hörde om en förändring ville de inte utsättas för fler okända saker som skulle bidra 

till mer osäkerhet.     

Nästa övning fortlöpte på liknande vis. Först fick vi dock samtala och försöka lyfta 

självförtroendet hos den ena gruppen som ansåg sig redan förlora i och med 

gruppindelningen. Här tolkar vi återigen att det handlade om trygghet men också 

grupptillhörighet, vilken roll man fått i gruppen. Den gruppindelning som blev var 

ojämn om man hade sett till vilka roller de olika eleverna har i klassen. Eleverna 

svarade positivt på vår uppmuntran och det faktum att det inte var en tävling. Detta 

skapade trygghet då de inte hade något att ”förlora”. Sedan var eleverna delaktiga och 

glada. Vi valde att tillmötesgå elevernas önskan att utforma den lek vi föreslagit på 

sitt eget sätt. De hade en lek som kallades ”Elvispen”, den påminde om vår och vi 



18 
 

valde att leka detta (se genomförande). Detta överrensstämmer med det Lillemyr 

(2006) framhåller om trygghet. Enligt Wahlström (1996) är det viktigt och positivt 

med delaktighet, vilket vi tolkar var skälet till att eleverna återigen vågade delta.  

Däremot blev det återigen tvärstopp när vi ville styra och förändra övningen. Vi tror 

dels att orsaken var att vi lät övningen pågå för länge så att den hann spåra ur, men 

att det även handlat om elevernas vilja att få bestämma själva. När de väl fått vara 

med och styra vilken lek denna skulle bli ville de få fortsätta att bestämma. De hade 

svårt att vara delaktiga i vissa beslut men inte få vara med i alla.    

”Karamellen” blev den sista övningen före maten. Denna gång var det flera som inte 

ville delta redan från början. Vi tror att det berodde på att det just såg ut som en 

tävling och att eleverna var rädda för att förlora. Eftersom de i denna övning skulle ha 

30 sekunder på sig (se genomförande) använde vi ett tidtagarur och detta blev 

skrämmande för flera. Dessutom var leken främmande för dem och tycktes skapa stor 

otrygghet. En annan bidragande orsak kan ha varit att det började bli sent och 

eleverna började bli hungriga. 

Nästa aktivitet var matlagning. Några ledarkaraktärer styrde upp vilka som skulle 

göra vad och till en början satt alla vid det gemensamma bordet. Vi trodde att de 

skulle sitta gemensamt och samarbeta den största delen av tiden, men efter ett tag 

delade de upp sig i mindre grupper och samarbetet i helgrupp försvann. Detta 

berodde på praktiska aspekter som att köttfärsen skulle stekas i ett annat kök och 

därmed delade gruppen. Andra aspekter var att de delade upp sig och arbetade 

tillsammans med de närmsta kompisarna. Själva måltiden blev trevlig och alla tycktes 

uppskatta varandras sällskap. 

Efter maten ville vi att eleverna skulle känna sig fria och få umgås kravlöst. De fick 

först ordna sina sovplatser där blev det tydligt vilka grupperingar klassen hade, vilka 

som skulle sova intill varandra. När de senare umgicks och lekte gjorde de även det i 

dessa mindre grupper.  

Sista uppgiften under övernattningstillfället som vi valde att genomföra var 

”Kommunikation utan ord”. En samarbetsövning som ska genomföras utan att prata 

med varandra. Detta gick bra så länge de var tysta. Eleverna tycktes inte förstå 

varandra riktigt men lyckades ändå samarbeta bra i de första uppgifterna. När en elev 

sedan ville ta över blev det en pyramid istället för ett led som uppgiften var. Det såg 

väldigt roligt ut och när vi avbröt leken för fotografering bröts koncentrationen och 

de började prata. När de sedan skulle försöka igen gick det inte alls. Eleverna 

samarbetade bra utan ord men inte med ord. Här kändes det tydligt att gruppens 

förlorade intresse, och förmåga till samarbete var på grund av vårt avbrott för 

fotografering. Vi hade ändrat de förutsättningar vi gett eleverna och följde inte 

”reglerna”. Detta ledde till att eleverna gjorde detsamma, de följde inte heller 

reglerna.  

I arbetet med elevgruppen ville vi hitta deras förförståelse (i detta fall gällande 

samarbetsövningar), som Dysthe (1996) beskriver som något viktigt och hjälpa dem 
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att själva se hur deras grupp fungerade. När övningarna inte fungerade som vi tänk 

tror vi att det berodde på elevernas brist på förståelse för just samarbetsövningar och 

vitsen med att samarbeta. Att eleverna istället var vana med att ses som individer 

som ska klara av allt själva.  

Enligt Åberg (1995) påverkar samarbetsövningar och värderingsövningar för att 

hjälpa eleverna närmare varandra och framåt i grupprocessen. Angelöw & Jonsson 

(2000) framhåller gruppen som något levande som ständigt förändras och utvecklas. 

Hur gruppen utvecklas beror på individerna i gruppen, normer och roller som 

fördelas. Den elevgrupp vi gjort utvecklingsarbetet i genomgick en stor förändring då 

fem elever från klassen bytte till musikklass inför detta läsår. Detta tror vi också var 

en bidragande faktor som påverkat rollfördelningen och normerna. Gruppen de varit 

tidigare läsår hade skapat roller och normer, i och med förändringen av vilka som 

ingick i klassen fick de börja en ny grupprocess (Åberg, 1995). Den period som av 

lärare och föräldrar kanske upplevdes bråkig eller rörig var då en naturlig del av 

grupprocessen. Elevgruppen har genomgott konfliktfasen och de har fortfarande inte 

riktigt kommit till nästa nivå. Åberg (1995) hjälper oss förstå hur viktig lärarens roll 

är i detta skede, för att synliggöra för eleverna deras värderingar och för att skapa ett 

gott klassrumsklimat. 

7.2 Samtalen i klassrummet  
Sammanfattningsvis fick vi en givande diskussion om vänskap i klassrummet, men vi 

insåg att ja/nej-frågor försämrar mångfalden i ett samtal. Sådana frågor kräver att 

man hjälper eleverna att få ur sig vad de tycker och menar, genom genomtänkta 

följdfrågor som inte har ett givet svar. Vi hade planerat att hinna med flera 

frågeställningar under lektionen men vi hann bara med en. Det är svårt att strikt 

hålla sig till ämnet, eleverna kommer gärna in på annat som har anknytning till 

ämnet men ändå har en tendens att föra bort samtalet från kärnan. Det var inte så 

lätt att avgöra om vi behövde gå in och bryta för att återkomma till kärnan. Eftersom 

sådant kan vara känsligt för den elev eller de elever som pratar eller räcker upp 

handen, för att säga något som kopplar till det som den senaste eleven pratade om. Vi 

tror att det är positivt för arbetet och sammanhållningen med en demokratisk 

ledarstil, som vi beskrev i litteraturdelen (Stensmo, 2008). Däremot behöver det inte 

alltid vara mer demokratiskt att låta eleverna få gå in på ämnen som lämnar kärnan i 

det vi pratar om under en lektion. Det är svårt att veta var man ska dra gränsen när 

eleverna pratar på, för att inte såra någon men ändå låta alla hinna prata om det vi 

från början planerat att prata om. Detta är säkert något man som lärare lär sig 

hantera mer och mer. Sedan gör det nog också skillnad beroende på hur bra man 

känner eleverna. En annan aspekt är att utvärdera sin egen roll när det gäller att 

fördela ordet rättvist till eleverna. Detta skulle man i lärarrollen kunna göra genom 

att någon observerar hur denna fördelning går till. På så sätt kan ett visst mönster 

visas som är bra att medvetandegöra, för att kunna förbättra sin egen roll att leda 

gruppdiskussioner. Under denna gruppdiskussion fokuserade vi vår uppmärksamhet 

på att observera om eleverna vågade prata, om de lyssnade på varandra och om de 

kunde hålla sig till en röd tråd i ett samtal. Vi ansåg att de flesta eleverna deltog aktivt 
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i diskussionen men flera hade tendenser att störa varandra och ”busa” när de satt i en 

ring nära varandra. Detta ledde vid några tillfällen till att eleverna förlorade ”den 

röda tråden” och gled in på andra ämnen. Det ledde också till viss irritation hos 

eleverna när någon exempelvis höll på att säga något, men andra satt o fnissade och 

skojade om något helt annat. Vi märkte att det gör skillnad vilken tid under dagen 

man genomför gruppsamtal och att, den här gruppen i alla fall, inte klarar av flera 

sådana långa gruppsamtalslektioner samma vecka. Även om vi bara hade samtal om 

just vänskap en gång under en vecka, hade eleverna haft andra liknande 

diskussionslektioner. Detta kan också ha påverkat att de efter ett tag tröttnade på att 

sitta och lyssna på varandra. Vi tror att det är bra att variera med den typen av samtal 

vi hade vid det andra tillfället i klassrummet.  

Det andra tillfället då vi hade ett klassrumssamtal fick eleverna först prata två och 

två, eller i mindre grupper och sedan gjorde vi en gemensam summering. Vid det 

tillfället var alla elever mer aktiva. Det var lättare att låta alla säga det de tyckte om 

frågorna och alla orkade också lyssna på varandra mer i de mindre grupperna eller 

paren. Eleverna fick sedan framföra vad de i sina små grupper diskuterat och kommit 

fram till, vi skrev upp på tavlan deras olika ställningstaganden och avslutade med en 

summering av vad alla kommit fram till. I detta fall handlade frågorna om 

gruppsammanhållningen och det ledde till en positiv stämning där flera blev 

uppmuntrade för att de bidrog till en bra klassgemenskap. Någon lyfte även fram att 

denne person själv arbetat för att bli en bättre klasskompis, särskilt genom att inte 

störa under lektionerna. Detta bekräftades även från andra i klassen som tyckte att 

alla blivit bättre på att bry sig om varandra och respektera varandra. Vid denna 

lektion insåg vi också att den sista frågeställningen var en ja/nej fråga. Detta gjorde 

att vi även denna lektion fick försöka hjälpa eleverna att utveckla sina svar och inte 

bara säga ja eller nej utan förklara varför eller hur de menade.  

8. Pedagogisk relevans 
Vi kom fram till att arbetet med sammanhållning är viktigt att börja med tidigt då det 

är svårt att ändra på elevers invanda mönster. Sedan såg vi att samarbetsövningar 

varvat med möjlighet att reflektera hjälpte eleverna att förstå sin egen möjlighet att 

förändra och förbättra klassens sammanhållning. Många av våra övningar fungerade 

inte som förväntat och vi tror därför att samarbetsövningar behöver arbetas med 

kontinuerligt och börjas med tidigt.  

För att bryta invanda grupperingsmönster konstaterade vi att det krävs ett 

systematiskt och kontinuerligt arbete där eleverna görs medvetna om sin egen 

delaktighet. Eleverna bör själva få erövra samarbets-”tänket” som sitt eget och förstå 

varför ett gott samarbete skulle gynna dem som individer. 

När vi samtalade med eleverna efteråt blev det tydligt att under reflektion 

förändrades attityden hos eleverna. Därför tror vi att samarbetsövningar är bra, trots 

att våra försök inte gick så bra. Vi tror att om vi hade fortsatt att varva övningar med 

reflektion hade klimatet förändrats och förbättrats ytterligare. Många elever kan 
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svara på hur man exempelvis ska behandla varandra med respekt eller rättvist men 

sedan inte själva följa det. Det är lättare att säga saker som låter bra än att själv leva 

upp till det i skolvardagen. Genom att låta samarbetsövningar och samtal bli en 

naturlig del av vardagen tror vi att vi som lärare kan hjälpa eleverna att göra de 

åsikter man har, om exempelvis rättvisa, till något konkret eleverna får erfarenhet av 

i vardagen. På så sätt skapas samtal som varvas med att också utföra det man 

samtalat om i vardagen. I vår yrkesutövning som lärare är det bra att vara medveten 

om hur grupprocesser fungerar och hur vi som lärare kan vara ett stöd för att hjälpa 

till att forma en framgångsrik gruppsammanhållning.  När vi som lärare får 

möjligheten att vara med från början i en ny grupp som formas, exempelvis vid 

skolstarten i ettan, tror vi att det finns stor möjlighet att hjälpa till att skapa goda 

vanor och normer i elevgruppen. I samtal och samarbetsövningar kan vi som lärare 

medvetet lyfta fram frågor och handlingar som medverkar till att skapa normer och 

roller, på så sätt hjälper vi eleverna i deras grupprocess och ger dem goda verktyg för 

att gott samarbete i klassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Litteraturförteckning 
Angelöw, B. & Johnsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Aspelin, J. (1999). Klassrummets mikrovärld. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 

bokförlag Symposion. 

Bergström, B. & Saarukka, S. (2004) Pedagogikens tango. Stockholm: Runa förlag. 

Björklid, P. & Fischbein, S. (1996). Det pedagogiska samspelet. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bjørndal, C. (2009). Det värderande ögat. Stockholm: Liber.  

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Hedin, C. & Lahdenperä, P. (2003). Värdegrund och samhällsutveckling. Stockholm: 

HLS förlag 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2006). Lek och läroplan. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothonburgensis. 

Lillemyr, O. (2006). Lek-upplevelse-lärande. Stockholm: Liber. 

Lindell, B. & Hartikainen, V. (2001) Var går gränsen? – Värdegrunden i praktiken. 

Uppsala: Uppsala fortbildning AB förlag. 

Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1998). Samarbetsinlärning. Stockholm: Runa förlag. 

Stensmo, C. (2008). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.  

Stukát. S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 1994. Stockholm: Fritzes. 

Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. 

Wagner, U. (2004). Samtalet som grund – om den första skriv och läsutvecklingen. 

Stockholm: Bonnier utbildning. 

Wahlström, G. (1996). Gruppen som grogrund. Stockholm: Liber. 

Wahlström O, G. (2005). Samspel och ledarskap. Stockholm: Runa förlag. 

Zackari, G. och Modig, F. (2000) Värdegrundsboken. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 



23 
 

Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2007). Lyssnandets pedagogik. Stockholm: Liber. 

Åberg, K. (1995). Bland stjärnor och syndabockar – om hur man skapar ett gott 

samarbetsklimat i klassrummet. Värnamo: Eklunds förlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



24 
 

Bilaga 1 

Hej 
Under terminen har vi i klassen genomfört en del samarbetsövningar och 

värderingsövningar. Jag informerade om detta tidigt under terminen och 

som ni vet så hade vi klassfesten med detta som tema, 

samarbetsövningar eller ”lekar”. Jag tycker att detta gett positiva resultat 

i gruppen och många i klassen tycker att gruppsammanhållningen 

fungerar bättre nu. 

Under denna termin gör jag min C-uppsats i form av ett 

utvecklingsarbete för Mälardalens högskola. Jag gör detta tillsammans 

med min studiekamrat Johanna Oswald som jag nämnt tidigare. Hon har 

funnits med oss ett antal gånger nu under läsåret. Vi skulle vilja använda 

den fakta vi fått genom övningarna vi genomfört i klassrummet, och även 

de från klassfesten till vår uppsats. Informationen är opersonlig och inga 

elever nämns vid namn. Vidare så kommer informationen endast 

användas denna enda gång i denna uppsats som är avsedd som 

examensuppsats vid mälardalens högskola. Som målsman har ni rätten 

att neka till att vi använder oss av observationer av ditt barn. 

Vi hoppas att vi får använda oss av observationerna och önskar er en 

skön sommar.  

Hälsningar Petra (och Johanna) 

Kryssa, klipp och lämna in snarast. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Jag godkänner att observationer av mitt barn ingår i Petra & Johannas 

utvecklingsarbete:  

Jag godkänner inte att observationer av mitt barn ingår i Petra och 

Johannas utvecklingsarbete:  

Barnets Namn: _____________________ 

 

Målsmans underskrift:__________________________ 


