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Denna studie hade syftet att undersöka om det går att förändra gruppdynamiken i en 

barngrupp i förskolan. Vi valde att utgå från olika tillitsövningar och samarbetsövningar. Vi 

har använt oss av observationer för att kunna se resultaten. Det resultat studien visade är att 

det kan ske förändringar med hjälp av olika aktiviteter. Studien genomfördes på en förskola 

där vi observerade barn i åldern 5 år. Av resultatet hade vi svårt att dra en slutsats dock 

kunde vi se en liten förändring med de barn som deltagit under båda tillfällena eftersom de 

börjat samarbeta mer. För att få ett tydligare resultat behöver övningarna dock genomföras 

under en längre tid då samarbete och självförtroende utvecklas. 
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1 Inledning  
 

Bakgrunden till denna studie är att vi har personliga erfarenheter kring 
gruppdynamik och konflikthantering. Våra personliga erfarenheter är att vi har både 
sett och varit med om konflikter själva i barngruppen när vi varit ute på VFU 
(Verksamhetsförlag utbildning). Valet av barngrupp inför vår studie föll på en för-
skola med barn i åldern fem år, detta eftersom vi båda studerar lärarprogrammet mot 
tidigare år med inriktning lek, lärande och utveckling. Under vår utbildning har vi 
varit ute i förskoleverksamheten när vi har haft VFU (Verksamhetsförlag utbildning) 
och då stött på barngrupper där dynamiken varit påverkad av konflikter och 
mobbning. Vi vill med denna studie se om det går att förändra gruppdynamiken 
genom lustfyllda övningar och aktiviteter i en barngrupp. Läroplanen för förskolan 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) nämner att pedagogerna ska skapa en 
lustfylld miljö där barnen ska få möjlighet att bearbeta sina erfarenheter, upplevelser 
och känslor.  

Definition av gruppdynamik är relationer mellan gruppmedlemmar i både små och 
stora grupper. Relationerna är en grund för den gemensamma effekten på gruppen. 

2 Syfte 
 

Syftet med vår studie var att se om vi kunde förändra gruppdynamiken i en 
förskolegrupp på en förskola med hjälp av tillitsövningar och samarbetsövningar. 
Syftet med dessa övningar var att stärka barngruppens förmåga att lösa konflikter 
och därmed att kunna bidra till att förebygga konflikter. Dessa övningar skulle kunna 
fungera som grund i framtida konflikthantering.  

3 Litteratur 
 

För att få en förståelse av gruppdynamiken behöver det tydliggöras vad som påverkar 
dynamiken i en grupp. Gruppens dynamik kan påverkas av konflikter och mobbning, 
därför anser vi det viktigt att belysa detta. Vi har tagit del av vetenskaplig litteratur 
för att öka vår egen förståelse inom detta ämne.    

3.1 Konflikter  

Grünbaum och Lepp (2005, s. 64) skriver om en teori som beskriver vilka olika 
nivåer en konflikt består av. Denna teori kan ses som en trappa. Trappan belyser att 
konflikten startar på nivå C där konflikten mellan parterna startas av olika 
uppfattningar. Nästa steg i trappan är nivå A där konflikten medför att parterna ska 
försöka återskapa relationer till varandra där de ser varandra som fiender. Nästa steg 
i trappan är nivå B som handlar om att beteendet orsakar konflikten som är mellan 
parterna. Denna trappa kan ses som en upptrappning (CAB) och som en ned-
trappning (BAC). Teorin beskrivs med bokstäver och dessa är A, B och C. Boks-
tävernas innebörd är:  
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 ”A – Attitude, dvs. attityder till varandra och inbördes relationer,  
 B – Behaviour, dvs. beteende i förhållande till varandra, 

C – Contradiction och content, dvs. motsättning i uppfattning och  
sakfråga som startar konflikten. (Grünbaum & Lepp, 2005, s. 64)”  
 

Grünbaum och Lepp (2005, s. 62) anser att det finns olika sätt att uppleva en 
konflikt, till exempel genom olika intressen som leder till att parterna blir oense. 
Konflikten kan användas som ett maktspel av ena parten eller så är det mer vanligt 
att konflikter uppkommer av att kommunikationen är bristfällig. En konflikt kan 
uppstå mellan två personer men även mellan grupper. Granath (2010, s. 13, 16) anser 
att det i de flesta svenska klassrum råder en kultur där konflikter ses som något 
negativt. Konflikter medför att parterna blir ledsna och sårade. Författaren hävdar att 
konflikter borde användas som ett verktyg för att gå till botten med de problem som 
uppstår mellan människor och grupper. Palm (2010, s. 48) menar att i konflikter är 
det viktigt att kommunikationen fungerar eftersom det är individer som löser 
konflikter. Finns det brister i kommunikationen blir det svårare för parterna att lösa 
konflikterna. Konflikterna mellan parter kan med kommunikationens hjälp vara 
känslofyllda och personliga. Friberg (2011b, s. 53) hävdar att när en diskussion förs 
om begreppet konflikt förknippar olika individer begreppet med någonting negativt.  
När diskussionen har fortlöpt ett tag blir bilden mer positiv och begreppet är inte lika 
negativt laddat hos alla individer. 

Grünbaum och Lepp (2005, s. 63) menar att det som är avgörande för om en konflikt 
ska kunna lösas beror på maktförhållanden som råder mellan de inblandade 
parterna. Det innebär att om parterna ska kunna lösa konflikten själva, krävs det att 
maktförhållandet är jämnt. Faldalen (2010, s. 59-61) hävdar att i processen för 
konfliktlösning behöver båda parter vara beredda på att förklara vad problemet är 
och lyssna till varandras förklaringar. För att båda parterna ska bli nöjda kan en 
kompromiss vara nödvändig. I en konflikt är det viktigt att kunna be om ursäkt för att 
kunna skapa tillit till varandra.  

3.2 Konflikthantering   

Hakvoort (2011, s. 31) menar att konflikthantering handlar om att kunna hantera 
konflikter, då alla konflikter inte går att lösa. Detta på grund av att parterna har olika 
viljor och behov är en del konflikter olösliga. Författaren nämner vidare att konflikt-
hantering består av två olika delar, hantering och konflikt. När en konflikt uppstår 
måste parterna tillsammans kunna hantera denna på ett konstruktivt sätt för att 
finna lösningar eller gå vidare. Thornberg (2010, s. 71) skriver att i förskolan arbetar 
pedagogerna för att försöka lära barnen att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, 
till exempel ge barnen en verklighetsuppfattning så de kan sätta in problemet i ett 
sammanhang. I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4) står det att barn 
ska tillägna sig förståelse för andra individer och respektera olika uppfattningar.    

Hakvoort (2010, s. 20-24) pekar på olika metoder för konflikthantering. Författaren 
beskriver särskilt Richard Cohens konfliktpyramid, som är en pedagogisk modell för 
strukturella tankar. Genom strukturerade aktiviteter, som har sin grund i läroplanen 
och värdegrunden, kan verksamheten arbeta förebyggande mot konflikter. Det är lika 
viktigt för både barn och vuxna att möta och hantera konflikter men till detta krävs 
det kunskap och träning. Det är viktigt att en utomstående i en konflikt kan gå in och 
hjälpa de andra parterna i deras kommunikation men även att avvakta. Pedagoger 
ska kunna avgöra om de behöver hjälpa till eller avgöra om situationen kräver att 
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pedagogen rycker in. Eftersom konflikter inte är förbjudna handlar det om att vuxna 
ska kunna gå in och förändra olämpliga beteenden hos barnen. För att kunna 
förändra beteendena behöver parterna diskutera reglerna kring hur de ska behandla 
varandra i gruppen. I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9) står det att 
pedagoger ska sträva efter att varje barn stimuleras i samspel med andra i 
barngruppen, när det kommer till konfliktlösningar. Vidare nämns att barnen ska få 
möjligheter att kunna arbeta och fungera i grupp för att kunna komma fram till 
lösningar i konflikter. De ska lära sig att förstå regler, skyldigheter samt rättigheter 
och kunna ta ansvar tillsammans i gruppen och enskilt. Enligt Hakvoort (2011, s. 40) 
innebär konflikthantering att individer och grupper skapar sig en förståelse för sina 
relationer och att arbeta med konflikthantering leder till att gruppens klimat 
förbättras.   

Byréus (2010, s. 18) menar att forumspel är en kreativ metod som pedagoger kan 
använda sig av i arbetet med konflikthantering. Forumspel går ut på att gruppen löser 
ett problem tillsammans, genom att gruppen dramatiserar problemet och därefter 
förs en diskussion kring det som spelades upp. Faldalen (2010, s. 62) skriver att det 
är viktigt att barnen skapar sig en förståelse för det som de sagt eller gjort mot ett 
annat barn, för att sedan själva kunna leva sig in i känslorna som det utsatta barnet 
känner.  

3.3 Mobbning 

Enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4) ska inga kränkande 
behandlingar förekomma. Allas lika värde och rättigheter är andra punkter som är 
viktiga. Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002, s. 41) nämner att för att en 
individ ska anses vara mobbad är det något negativt som individen genomgår under 
upprepade tillfällen och över en längre tid. Den utsatte känner negativitet ifrån 
mobbaren som utför fysiska och psykiska handlingar mot den utsatte. 

Granström (2007, s. 48, 50) hävdar att mobbning kan bero på olika företeelser. Det 
kan till exempel ligga i att den utsatte kan ha avvikande beteende, åsikter eller 
annorlunda utseende. Mobbning kan bero på att både de som mobbar och de som 
utsätts ofta upplever att de har brister i sig själva. Enligt Fors (2007, s. 19) är det 
gemensamma i alla mobbningsfall att det är en maktrelation som är grunden för 
mobbningen. Mobbaren är alltid någon eller några som har makten över den utsatte. 
De personer som mobbar känner hat och förakt mot den utsatte. Den som blir utsatt 
för mobbning känner ångest, uppgivenhet och rädsla. De som är inblandade i 
mobbningen begår övergrepp mot andra och det leder till allvarliga konsekvenser. 
Eriksson et al. (2002, s. 27) nämner att mobbning utförs av antingen en enskild 
mobbare eller av flera personer i en grupp. Något som kännetecknar mobbare är att 
de ofredar, anfaller, ansätter eller förföljer andra personer, vilket är ett oönskat 
beteende. Granström (2007) och Eriksson et al. (2002) anser att mobbning sker i 
gruppsammanhang. Fors (2007) anser att det är maktrelationer som ligger till grund 
för mobbning.  

Lindberg (2007, s. 37) anser att de barn som blir offer för mobbning känner sig 
bortstötta och utsatta, vilket leder till emotionellt främlingskap. De hindras att skapa 
känslomässiga band till andra människor. Även Fors (2007, s. 32) menar att det blir 
svårare för den utsatte att skapa tillit till människor. Tilliten till människor och 
gruppen är en del av grunden för självtillit. Därför upplever de utsatta barnen oftast 
av självmordstankar, depressioner, ångest och sociala fobier.  
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I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 8) beskrivs det att varje barn ska 
utveckla en förmåga att kunna hjälpa varandra genom att ta del av varandras 
erfarenheter. De menar vidare att barn ska skapa sig en förståelse för allas lika värde i 
gruppen oavsett kön och social bakgrund. Fors (2007, s. 30-31) skriver att alla 
individer behöver olika lång tid på sig för att kunna bearbeta vissa känslor. Nästa steg 
är att kunna förstå dessa känslor och kunna bearbeta dem. Författaren menar vidare 
att mobbning handlar om rädslor och utsatthet, som med rätt hjälp kan vara en 
lärprocess för både den utsatta och mobbaren. Inom en trygg grupp kan både 
individens och gruppens behov lösas.  

Fors (2007, s. 35) hävdar för att förebygga mobbning måste utgångspunkten vara att 
pedagoger arbetar utifrån en gemensam värdegrund för att skapa tillit i kommun-
ikationen mellan vuxna och barn. Lindberg (2007, s. 40, 44-45) skriver att de barn 
som blir utsatta för mobbning, oftast känner att de inte kan berätta eller ta kontakt 
med pedagogerna om saker som har hänt. Dessa barn tror inte att de kan få någon 
hjälp. De känner ingen tillit till den vuxne pedagogen. Dessa barn upplever även att 
om de skulle gå och berätta för någon pedagog vad de varit med om de skulle bli mer 
utsatta av mobbarna. Författaren nämner vidare att mobbning medför att den utsatte 
har svårt att skapa sociala relationer med sin omgivning. Genom mobbning utvecklar 
barnet rädsla, dålig självbild och underlägsenhet. De barn som blir utsatta drar sig 
undan andra människor i sin omgivning för att de har blivit berövade sin tillit till 
andra människor. Detta leder vidare till att dessa barn inte kan skapa normala 
relationer med andra.  

Olweus (2007, s. 61, 63) hävdar att barn som blir utsatta för mobbning oftast är 
känsliga, tystlåtna och försiktiga. De kan också uppleva sig som dumma, misslyckade, 
oattraktiva och skamsna över situationen. Författaren anser vidare att mobbarna har 
ett aggressivt beteende som de utsätter andra individer för. De utövar sin aggression 
mot både barn och vuxna. Mobbare har starka behov av att ha makt över andra och är 
även impulsiva i sitt beteende mot andra. Enligt Olweus (2007, s. 59) definition av 
mobbning handlar oftast om fysiska och psykiska angrepp, men anser att det även 
kan innebära indirekt mobbning. Fysiska angrepp betyder att det utsatta barnet blir 
utsatt för våldsamheter mot kroppen. Psykiska angrepp handlar om att det utsatta 
barnet blir påverkat av verbala uttryck som i sin tur berör individen oerhört mycket. 
Indirekt mobbning innebär att det utsatta barnet kan bli avskilt från gruppen, 
utsättas för rykten som sprids och baktalanden som sker när individen är närvarande 
och hör på.  

Granström (2007, s. 54) hävdar att det förebyggande arbetet mot mobbning är något 
som pedagoger måste arbeta mycket med och detta kan de göra med hjälp av rollspel, 
lyssnarövningar och gruppövningar. Dessa övningar är grunden för att barn ska 
utveckla samarbetsförmåga och sociala relationer inom gruppen. En god 
grupprelation ger en grund till självtillit.   

3.4 Gruppen 

Enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6) ska den pedagogiska 
verksamheten sträva efter att barn finner trygghet. Pedagogerna ska synliggöra varje 
barn både i barngruppen och enskilt. Palm (2010, s. 47) nämner också att det är 
viktigt att varje individ kan känna tillhörighet, trygghet och säkerhet. I läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9) står det att varje barn ska kunna känna sig 
trygga i den miljön de befinner sig i för att kunna utveckla sina individuella 
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identiteter. De nämner vidare att barnen ska få möjlighet att utveckla sin lust, 
förmåga att lära och leka, samt nyfikenhet. Barnen ska även få möjligheten att 
utveckla sin individuella tillit till sin egen förmåga och skapa sig en självständighet.  

Elvin-Nowak och Thomsson (2010, s.101) anser att människor har behov av att bli 
bekräftade, genom att bli sedda, uppskattade och värderade som individer. 
Omgivningen är grunden för att vi ska utveckla vår egen identitet, självbild, den vi 
kan vara och vill vara som person. Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 
10) nämner att barnen ska få möjlighet att lära sig att förstå andra genom att lyssna, 
reflektera och kunna dela med sig av sina egna åsikter. Barnen ska även lära sig att 
kunna kommunicera med andra människor i sin omgivning. Friberg (2011a, s. 112) 
nämner att när vi möter andra människor skapar vi förståelse för hur vi uppfattas av 
andra. Mötet skapar en identitet och en egen självbild. Individen behöver detta möte 
för att förstå likheter och skillnader, vilket ger grunden för en individuell identitet. 
Kommunikationen mellan människor är grunden för relations- och identitets-
utveckling. Faldalen (2010, s. 55) skriver att det är pedagogens uppgift att se till att 
barnen skapar sig en identitet och detta gör pedagogen genom att hjälpa barnen med 
att förstå sina handlingar och behov. När barnen börjar förstå kan de även få 
möjligheten att ändra sitt beteende. Genom förståelsen lär barnen sig att undvika 
olika oacceptabla beteenden eller välja att visa positiva beteenden mot andra.  

Kostiainen (2011, s. 181, 197-198) anser att det är viktigt att alla barn och pedagoger 
tränar på att samarbeta och lära sig att hantera konflikter, då det är grunden för att 
kommunikationen ska fungera. Författaren hävdar även att barn med hjälp av samtal 
får ta del av andras erfarenheter. Det är genom att förstå hur andra upplever 
situationer eller problem, som vi lär oss att lösa konflikter. För att utveckla 
relationerna i gruppen och med omgivningen behöver individer kommunicera med 
varandra. Detta leder till ökad trygghet i gruppen. Författaren menar vidare att 
tillsammans börjar individerna lösa konflikterna. Genom ökad trygghet, bättre 
självförtroende, självkänsla och tillit till sig själva klarar barnen att lösa konflikter.  

Sernhede (2004, s. 164) anser att medlemmarna i en grupp ska kunna känna närhet, 
respekt, trygghet, tillhörighet, identitet och mening i gruppen. Läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11) nämner att barn ska få möjlighet att stärka 
sin sociala utveckling och få stöd i den utvecklingen. Pedagoger ska ge barn 
möjligheten att kunna känna trygghet i gruppen och kunna skapa relationer med 
varandra. Hägglund och Fredin (2011, s. 78) menar att barnen genom en gemensam 
upplevelse får kunskap om gruppen. Med den gemensamma upplevelsen skapar de 
sedan tillsammans en förståelse över olika situationers innehåll.     

Granström (2007, s. 52) belyser även att problem inom en gruppdynamisk process 
kan uppstå, exempelvis ska en grupp av individer lösa ett givet problem. Grupp-
dynamisk process är när individerna i en grupp försöker finna lösningar gemensamt, 
det är själva processen på hur de finner dessa lösningar. Det är pedagogens ansvar att 
se till att barnen får ett gott ledarskap och leds i rätt riktning. Uppstår problem kan 
delar av gruppen vända sig emot en eller fler deltagare, vilka inte har förstått eller har 
svårigheter med uppgiften. De utsatta kan känna sig misslyckade även om felet kan 
vara pedagogens bristfälliga förklaring. Det är viktigt att pedagogen har ett tydligt 
förhållningssätt och kan komma med olika förklaringar av uppgiften. Kommun-
ikationen är av största vikt för att förebygga gruppdynamiska problem.  
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Byréus (2010, s. 43-44, 46, 50, 54) menar att genom forumspel och värderings-
övningar får barnen möjlighet att utveckla sina personligheter och finna trygghet i 
situationen. Författaren hävdar vidare att värderingsövningar ger resultat både 
individuellt och i grupp. Värderingsövningar är ett effektivt sätt att arbeta med olika 
attityder och självförtroendet stärks hos individerna. Genom värderingsövningar vill 
pedagogerna ta reda på vad barnen anser och inte vad de upplever. Barnen blir mer 
medvetna om sina valmöjligheter. Författaren menar vidare att arbetet med 
värderingsövningar ger en positiv inverkan på gruppstrukturen.   

4 Planering 
 
Vi har valt att strukturera vår planering med underrubriker för att underlätta för 
läsarna. Under rubrikerna finner ni den information som ligger till grund för vårt 
arbete.   

4.1 Urval 

Vi ska genomföra vår studie i en förskola. Vi har valt denna förskola för att det är en 
av oss som har den som partnerskola. Vi planerade att genomföra vår studie under 
två dagar i vecka 45. En av oss ska observera gruppen under tiden som den andre 
genomför aktiviteten. Under den senaste VFU-perioden (Verksamhetsförlagd 
utbildning) upplevdes vi att barngruppen hade en destruktiv dynamik. Destruktiv 
dynamik är att gruppens dynamik är negativ. Gruppens negativa dynamik är 
påverkad av konflikter. En av oss har fått förfrågningar av pedagogerna om förslag på 
nya idéer för att hantera gruppen så det blir lustfyllt för barnen. De förslag som vi 
lämnade till pedagogerna var lustfyllda aktiviteter för barnen. 
 
Barngruppen i vår studie hade delat upp sig i mindre grupperingar där det skedde 
konflikter mellan grupperna. Grupperna var oftast osams. Vissa barn tillät inte att 
alla skulle få delta i lekarna. Pedagogerna var öppna för förslag på nya lösningar för 
att minska konflikterna i barngruppen.  
 
I god tid skickade vi ut missivbrev (bilaga 1) till barnens vårdnadshavare och även till 
förskolan. Vi skickade ut 18 missivbrev och fick tillbaka 12 stycken där föräldrarna 
hade godkänt barnens deltagande. Inför en studie av detta slag bör ett missivbrev 
skickas ut till alla berörda.  

4.2 Forskningsetiska regler 

I vårt missivbrev tog vi hänsyn till de forskningsetiska reglerna som i huvudsak är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet handlar om att informera de som 
deltar om syftet med studien. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva 
bestämmer om sin medverkan, det är frivilligt och de kan avbryta sin medverkan om 
de önskar. Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter i studien behandlas i 
sekretess där ingen obehörig kan få tag i informationen om deltagarna. 
Nyttjandekravet handlar om att den insamlade informationen inte får användas i 
andra ändamål. Mer information om de forskningsetiska reglerna finns att läsa i 
bilaga 4.   
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4.3 Metod 

Vi valde att observera aktiviteter med barn i åldern 5 år. Genom observation 
använder vi oss av våra sinnen, menar Bjørndal (2010, s. 27). Vi iakttar barnen när de 
deltar i våra aktiviteter genom att använda oss av deltagande observation. Vi valde att 
fokusera på 5-åringarna för att de snart ska börja i förskoleklassen. Därför är det 
viktigt för dem att ha självförtroende, självtillit och god självkänsla för att kunna 
samspela med andra individer.  

Observationer är ett bra verktyg att använda när pedagoger ska iaktta barn i 
aktiviteter. Enligt Backman (2008) är observationen av verkligheten en komplicerad 
process och är beroende av att observatören kan tolka aktiviteten som försiggår. 
Observationstillfällena bör vara återkommande och utföras av två pedagoger. Den 
ene aktiverar barnen och den andre finns enbart i rummet. För att pedagoger ska 
kunna tydliggöra barns lärprocesser eller resultat är det viktigt att ha en tydlig 
struktur på observationen. Bjørndal (2010) beskriver i sin metodbok hur viktigt det 
är med en tydlig struktur. När pedagogerna gör en observation är det nödvändigt att 
ha några övergripande frågor som utgångspunkt. Hjälpmedel som pedagoger kan 
använda sig av vid observationer kan vara exempelvis penna, papper, kamera eller 
filmkamera. Det är viktigt att pedagoger även har tid för kommunikation sinsemellan 
efter en observation. Då kan de reflektera över resultatet och förbereda eventuella 
ändringar inför nästa tillfälle. 

Vi tog hjälp av Hägglund och Fredin (2011, s. 115) för att ha ett underlag för 
observationerna och utvärderingar av genomförda dagar. Vi hade frågorna i boken 
som utgångspunkt, sen anpassade vi dem till vår studie och åldersgruppen. Frågorna 
som vi utgår ifrån är:  

 Hur ville vi att aktivitetstillfället skulle fungera?  

 Vad hände under dagen?  

 Hur kändes det att genomföra observationerna?  

 Viktiga saker att tänka på till nästa gång! 

4.4 Aktiviteter 

Vi har valt aktiviteter som både handlar om samarbete men som även utvecklar 
barnens tillit till varandra. I aktiviteterna som vi valt får barnen möjlighet att utveckla 
sin samarbetsförmåga och skapa tillit till varandra. Eftersom gruppen är splittrad och 
barnen har lätt för att bli osams kan dessa aktiviteter lägga grunden för en fortsatt 
vilja att utvecklas tillsammans. Aktiviteterna vi har planerat att genomföra är Knuten, 
Alla som …, Namnlek med boll/garnnystan, Rockringen, Viskleken, Gröten kokar 
över, Ballongerna och Leksaksaffären.  
 
Knuten handlar om att samla barnen i en ring och sträcka in krossade händerna i 
mitten. Så tar barnen tag i varandras händer och sen ska de lösa upp knuten som har 
bildats.  

Alla som … handlar om att barnen sitter på stolar i en ring. Det är en som står i 
mitten och säger till exempel alla som har en lila syster byter plats.  
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Namnlek med boll/garnnystan handlar om att alla sitter i en ring och den som har 
bollen/garnnystandet skickar det vidare till en annan person som i sin tur skickar den 
vidare. 

Rockringen handlar om att alla står i en ring och en rockring ska vandra mellan alla i 
ringen.  

Viskleken handlar om att deltagarna ska vara i en ring och att det är en som vikare ett 
ord eller en mening som ska gå runt i ringen. 

Gröten kokar över handlar om att deltagarna sitter i en ring på stolar och det är en 
som är en person som går runt och frågar om gröten kokar över det upprepas tills 
svaret blir ett ja eller nej.  

Ballongerna handlar om att alla barnen är ballonger som bli uppblåsta och som 
spricker och sen blir de lagade. 

Leksaksaffären handlar om att det är en som står i mitten och resten står en bit bort 
och ropar vad finns i leksaksaffären? Den i mitten svarar med att säga en leksak, 
öppet eller stängt (Förklaring under ”Under hökens vingar”). Mer information om 
aktiviteterna finns i bilaga 2.  

Dessa aktiviteter är tänkta att genomföras inomhus men vissa av dem går även att 
genomföra utomhus. Vi har anpassat aktiviteterna till åldersgruppen och barnens 
erfarenheter, som vi redan tidigare tagit reda på under VFU:n (Verksamhetsförlagd 
utbildning). Vi har valt både nya och beprövade aktiviteter som barnen har 
medverkat i förut för att de ska känna sig trygga och för att inte allt ska vara nytt.  

5 Redovisning av genomförande av utvecklingsarbetet    
 

Eftersom gruppen är uppdelad och barnen kommer i konflikt med varandra är det 
viktigt att gå in och se om gruppens destruktiva dynamik kan förändras till 
konstruktiv dynamik. Vi har valt att dela upp dagarna för att tydliggöra vad som 
hände under de olika aktiviteterna. Redovisningen av aktiviteterna är beskrivna 
utifrån ett grupp perspektiv. 

5.1 Dag 1 

Vi hade förberett aktiviteter baserat på att barnen skulle vara inomhus. När vi kom 
till förskolan var det många barn som var lediga och sjuka och därför blev gruppen 
liten första dagen. Det hade skett ett missförstånd mellan oss och pedagogerna, där 
av tiden blev pressad för oss. Då barngruppen var liten och tiden var pressad valde vi 
att plocka bort några aktiviteter som kräver flera deltagare. Eftersom en av oss inte 
träffat barngruppen tidigare var vi i behov av att pedagogerna skulle delta i 
aktiviteterna. Under första dagen genomfördes aktiviteterna Alla som …, Viskleken 
och Knuten.  

Alla som … är en tillitsövning som går ut på att barnen sitter på stolar i en ring. Det är 
en som står i mitten och säger till exempel att ”alla som har en lillasyster byter plats”. 
Aktiviteten fungerade bra och barnen förstod instruktionerna. Barnen hjälpte 
varandra genom att berätta för varandra hur instruktionerna var för de som inte kom 
ihåg hela instruktionen. Under aktiviteten upplevde vi att barnen hade roligt genom 
att de skrattade och visade intresse. Barnen tyckte det var roligt att byta platser och 
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att få chans att stå i centrum. Barnen tyckte det var kul att prova på en ny aktivitet 
som de inte hade gjort förut.   

Viskleken är en samarbetsövning och tillitsövning som handlar om att deltagarna ska 
stå i en ring och att det är en som viskar ett ord eller en mening som ska gå runt i 
ringen. Under denna aktivitet var det svårt för vissa barn att följa instruktionerna för 
aktiviteten, därför trodde vi att de hittade på nya ord. När vi började om var vi mer 
tydliga i instruktionen och vi lät de barn som gjorde rätt från början få förklara hur 
det kändes när aktiviteten blev förstörd. Vi gav även möjligheten till de barn som 
hittat på nya ord att få förklara varför de gjorde det. I och med förklaringen så 
fungerade aktiviteten bättre när vi genomförde den igen. Aktiviteten gick alltså till en 
början inte bra eftersom instruktionerna kan ha varit otydliga för de barn som hittade 
på nya ord istället för att upprepa det som de hört viskas. Efter en tydligare förklaring 
och en diskussion förbättrades aktiviteten.  

Knuten är en samarbetsövning som går ut på att samla barnen i en ring och sträcker 
in sina korsade händer i mitten. Barnen tar tag i varandras händer och sen ska de lösa 
upp knuten som har bildats, utan att släppa varandras händer. I denna aktivitet fick 
barnen möjlighet att samarbeta själva för att lösa upp knuten. Barnen ville inte ha 
någon hjälp av oss, vilket möjliggjorde att vi båda fick chansen att iaktta barnen då de 
löste upp knuten. Det var intressant för oss att barnen ville lösa aktiviteten själva. Vi 
kom till insikt om att barnen hade börjat samarbeta utan vår hjälp i gruppen för att 
försöka lösa problemet i aktiviteten.  

5.2 Dag 2 

Även andra dagen hade vi planerat att vara inomhus eftersom vi hade planerat 
aktiviteter efter det. När vi kom till förskolan var barnen tvärtom redan ute, vilket 
ledde till att vi fick anpassa aktiviteterna. Den här dagen var barngruppen större och 
även denna gång var tiden pressad eftersom de skulle till skogen lite senare. 
Aktiviteterna som genomfördes under dagen var Knuten, Leksaksaffären och 
Viskleken. 

Dagens aktivitet Knuten gick mindre bra, eftersom att det var barn som inte lyssnade 
på instruktionerna. Det var barnen som inte hade deltagit under första dagen som 
hade svårigheter att förstå instruktionerna. Aktiviteten gick inte som vi hade tänkt 
oss för att det fanns material som lockade en del barn till att göra annat. Vi anser att 
om pedagogerna hade deltagit skulle de med sin kännedom om barnen kunnat samla 
alla barnen. Vi kan inte tvinga barn att vara med om de inte vill. Därför hade det 
underlättat om pedagogerna varit villiga att medverka, eftersom barnen känner att 
det finns en trygghet när pedagogerna finns i närheten eller deltar i aktiviteterna. 

Leksaksaffären är en samarbetsövning och tillitsövning som går ut på att en står i 
mitten och resten står en bit bort och ropar ”Vad finns i leksaksaffären?”. Den i 
mitten svarar och barnen blir därefter jagade, men barnen litar på att de inte blir 
knuffade av någon. Alla barnen var delaktiga i aktiviteten. Barnen tyckte det var kul 
att få testa en ny aktivitet som de inte hade gjort förut. Det var en aktivitet som 
uppskattades och det visade barnen genom att delta. Det som barnen fick möjlighet 
att utveckla var att samarbeta, lyssna till varandra, vara aktiva och göra sina röster 
hörda. I början av denna aktivitet var det en pedagog som deltog, men efter ett tag 
gick pedagogen därifrån.  
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Under aktiviteten Viskleken var det flera av barnen som inte ville delta, dem gick iväg 
och gjorde annat. På grund av att barngruppen var större vid detta tillfälle var det 
några barn som inte orkade vänta på sin tur. De barn som var kvar och genomförde 
aktiviteten var lyhörda och väldigt aktiva och hade en positiv inställning. Vår tanke 
om varför det blev så att inte alla barn deltog, är att det inte var någon pedagog som 
var med, men stod en bit bort och iakttog. Vi tror även att gården med alla leksaker 
lockade barnen bort från vår aktivitet.  

6 Diskussion  
 

Vi har valt att dela upp diskussionen för att den ska bli mer tydlig. För att kunna se 
ett resultat använde vi oss av observationer. Enligt Bjørndal (2010, s. 26) handlar 
observationer om att pedagogerna iakttar barnen i en pedagogisk situation och 
genom det ska kunna belysa barnens förmågor. Med hjälp av observationerna kunde 
vi göra olika utvärderingar. Vi använde oss av Hägglunds och Fredins (2011, s. 115) 
dramabok för att tillverka ett underlag till utvärderingen av våra övningar och 
övergripande reflektion av dagarna. Vi hade frågorna i boken som utgångspunkt, sen 
anpassade vi dem till vår studie och åldersgrupp. Se bilaga 3 om frågorna.   

6.1 Reflektion kring dag 1  

Vår tid blev knapp eftersom pedagogerna inte hade planerat in i verksamheten att vi 
skulle komma. Detta skedde trots att vi informerat pedagogerna om vilka barn som 
skulle delta, vilken tid och vilken dag vi skulle komma, samt skickat ett missivbrev till 
dem. Resultatet blev att dagens aktiviteter genomfördes med en mindre barngrupp 
än det var tänkt, samt att tiden inte räckte till. Dock genomfördes övningarna och 
observationen, men vi fick tänka om lite i upplägget. 

Under aktiviteten Viskleken uppstod det en konflikt i barngruppen som hade med 
aktiviteten att göra. Konflikter är något som kan väcka olika känslor, vilket Granath 
(2010) nämner i sitt kapitel. Denna konflikt handlade om att en del av barnen inte 
ville lyssna på de ord som de fick viskade till sig och förstörde aktiviteten med det. Vi 
tror även att instruktionerna var otydliga. Hakvoort (2011) anser att diskussioner i 
konflikthantering skapar förståelse, därför ansåg vi det viktigt att låta barnen förklara 
sig och därmed blev vi en del av lösningen i konflikten. Vi upplevde att kommuni-
kationen inte fungerade mellan barnen. Det berodde på att en del av barnen hittade 
på nya ord i aktiviteten som ledde till att konflikten uppstod. Med kunskapen om det 
viktiga stöd av vuxna, som Grünbaum och Lepp (2005) betonar, kunde vi som vuxna 
hjälpa barnen att vara mer tydliga i diskussionen. Barnen visade att de inte kunde 
lyssna till varandra under aktiviteten. Det är viktigt att barn lyssnar till varandra och 
får fram sina åsikter, vilket är något som står i läroplanen (Utbildnings-
departementet, 2010). De barn som drabbades av att aktiviteten blev förstörd och 
även de barn som förstörde fick möjlighet att förklara vad som blev fel och uppleva 
hur det kändes för båda parterna. Med kunskap om betydelsen av att barn får 
förklara och tydliggöra sig som Faldalen (2010) beskriver i sitt kapitel förstår vi att 
det är viktigt att barnen får förklara för varandra. När barnen hade fått förklara sina 
upplevelser ledde detta till att aktiviteten kunde genomföras utan hinder. Resultatet 
blev att barnen fick lära sig vikten av att förklara och försöka förstå känslor.  
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6.2 Reflektion kring dag 2 

Under denna dag var barngruppen större och det gjorde att alla aktiviteter skulle ha 
kunnat genomföras om det inte vore så att barnen redan var utomhus när vi kom. Vi 
hade informerat pedagogerna att vi skulle komma denna dag och även informerat om 
tiden då barngruppen skulle delta i vår studie. Vi hade också informerat att vi skulle 
vara inomhus med barnen. Eftersom barnen ändå var utomhus fick denna dags 
aktiviteter anpassas till både barngruppen och den oplanerade miljön.  

Under aktiviteten Knuten uppvisade en del barn ett oönskat beteende mot de övriga i 
gruppen då de inte hade tagit till sig instruktionerna. Med kunskapen om betydelsen 
av tydlig kommunikation som Hakvoort (2010) tar upp förstår vi att kommun-
ikationen måste vara klar och konkret från oss pedagoger för att fånga barnens 
uppmärksamhet. Kommunikation beskrivs i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 
2010) som viktigt för att gruppen ska fungera. På grund av att vi hade ont om tid 
hade vi inte chansen att kunna förklara instruktionerna mer tydligt igen. Vi valde 
därför att fortsätta med nästa aktivitet.  

Under aktiviteten Viskleken var det många barn som lockades av miljön runt om 
kring och talade om att de inte ville delta mer. Vi följde Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer och tog hänsyn till barnens ovilja till att medverka och lät 
dem avbryta. Vi kunde genomföra aktiviteten ändå för att det fanns tillräckligt många 
barn kvar som ville fortsätta med den.   

6.3 Sammanställning av reflektioner kring observationerna 

Vi har valt att börja med att belysa det negativa för att sedan kunna belysa det 
positiva. Med hjälp av det som uppmärksammats kan vi se förändringen som skedde i 
barngruppen. Förändringen kunde vi se eftersom barnen visa samarbetsförmåga 
genom att tillsammans finna lösningar. Barnen har fått lösa de problem som uppstått 
och detta har lett till att gruppen har blivit tvungen att själv hitta lösningar. De 
lösningar av problem som Hakvoort (2011) nämner gjorde att vi kunde skapa oss en 
förståelse över hur barnen löste problemet i Knuten under dag 1, när vi fick höra 
diskussionen som skedde i gruppen. Med kunskapen om vuxnas stöd som Thornberg 
(2010) belyser kunde vi välja att finnas som stöd för barnen om det behövdes.  

Vi upplever att de barn som deltog vid båda tillfällena mer och mer har börjat 
kommunicera med varandra. Barnen började berätta för varandra om reglerna och 
vad aktiviteterna går ut på. Kommunikation är något viktigt som grund för 
samarbete, vilket Friberg (2011b) belyser. Pedagogerna berättade för oss att barnen 
hade varit entusiastiska genom att berätta för sina kompisar vad de hade gjort den 
första aktivitetsdagen. Barnen berättade att de hade fått göra lekar som de inte gjort 
förut och att det var väldigt roligt. Eftersom barnen berättade för sina kompisar vad 
de hade gjort, var de andra barnen förväntansfulla vid nästa tillfälle. Vi tror att de 
barn som var förväntansfulla inför det andra tillfället inte visade det för pedagogerna, 
eftersom vi fick vara ute på gården istället för inne och där fanns det andra saker som 
lockade.  

Alla enskilda barn blev sedda av oss under aktiviteterna och vi bekräftade dem genom 
att låta dem komma till tals inför gruppen. Att bli sedda som enskilda individer är 
viktigt för barns självkänsla, vilket Elvin-Nowak och Thomsson (2010) och 
läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) också belyser.  
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6.4 Gruppdynamik vi upplevde i aktiviteterna  

Under första dagens aktivitet Alla som… kunde vi tydligt se att barnen uppskattade 
aktiviteten eftersom de fick göra en aktivitet som de inte tidigare gjort. Barnen gick 
tillbaka till reglerna för att tydliggöra dessa för de barn som inte förstod dessa. Vi 
märkte att barnen började utveckla sin självkänsla, självtillit och självförtroende 
genom att de vågade ta platsen i centrum. Att våga stå i centrum är något som 
Kostiainen (2011) belyser. Även de barn som var tystlåtna tog chansen att få stå i 
centrum. Att stå i centrum och ha allas uppmärksamhet anses som något 
betydelsefullt, enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2010).  

I aktiviteten Knuten under dag 1 började barnen visa sin samarbetsförmåga genom 
att de själva ville lösa upp knuten. Barnen visade att de försökte lösa problemet 
gemensamt i aktiviteten. Det belyste att barnen hade börjat känna tillhörighet, 
respekt och trygghet i gruppen. Sernhede (2004) och Palm (2010) nämner att 
trygghet i grupper är viktigt för barns sociala utveckling. Vi upplevde att barnen 
utvecklade mer trygghet i gruppen, eftersom barnen började kommunicera mer med 
varandra och ta hjälp av varandra. Vi uppfattar att barnen blev mer samspelta inom 
gruppen i denna aktivitet. Barnen fick möjlighet att känna hur det känns att ingå i en 
gemenskap. Betydelsen av gemenskap är något som läroplanen (Utbildnings-
departementet, 2010) belyser som viktigt.   

Under andra dagens aktivitet Leksaksaffären var alla barnen delaktiga i aktiviteten 
eftersom de fick göra något som de inte gjort tidigare. Vi kunde observera barnens 
delaktighet eftersom de visade ett positivt engagemang. Under aktiviteten fick barnen 
möjlighet att lära sig att samarbeta, vara lyhörda och göra sina röster hörda. Med 
kunskap om betydelsen av samarbetsförmåga som nämns i läroplanen (Utbildnings-
departementet, 2010). Vi tror att barnen blivit mer tydliga i förståelsen för andra 
genom sin samarbetsförmåga. Detta kunde vi se genom att barnen lyssnade mera till 
varandra. De fick möjlighet att känna tillhörighet och trygghet i gruppen. Barnen fick 
genomföra denna aktivitet där det fanns olika moment och de förstod att de inte 
skulle göra varandra illa.   

6.5 Slutsats  

Vår slutsats av resultatet i studien är att det är svårt att se en skillnad på så få 
tillfällen som två. Vi insåg att det skulle ha varit bättre att ha haft aktiviteter under en 
längre tid och tagit mer hjälp av pedagogerna som en trygghet för barnen. Vuxnas 
delaktighet är något som Granström (2007) belyser som väldigt viktigt för att barn 
ska kunna utveckla trygghet i sig själva. Att pedagogerna inte tog hänsyn till att vi 
skulle komma och inte heller deltog medförde att en del barn inte ville medverka 
under hela tiden i vår studie. Vi kunde ha haft en bättre planering där det kunde 
finnas lite förslag på hur vi kunde ändra något om det behövdes. Vi hade behövt en 
plan B eller ett annat upplägg som var ordentligt genomarbetat. Vi kunde ha planerat 
att genomföra aktiviteterna under en längre period för att kunna se en skillnad i 
barngruppen.   

Vi kunde se liten förändring hos barnen som deltog vid första tillfället och som även 
deltog under det andra tillfället. De barnen var mer samarbetsvilliga och de hade 
skapat en gemensam upplevelse. Barnen samarbetade för att finna lösningar i de 
olika situationerna de deltog i. Barnen gjorde detta genom att kommunicera med 
varandra och lyssna på varandras förslag. Med kunskapen om betydelsen av gemen-
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samma upplevelser som Hägglund och Fredin (2011) nämner i sin bok, inser vi värdet 
av att barnen fick en gemensam erfarenhet Genom att barn får en gemensam 
upplevelse utvecklar de självtillit, självförtroende och självkänsla enligt Kostiainen 
(2011) och Byréus (2010). Vi upplevde att barnen i gruppen var mer samspelta och 
hjälpsamma mot varandra efter dem har deltagit i våra aktiviteter. Läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) beskriver att barn har förmåga att samarbeta och 
hjälpa varandra, vilket är viktigt för barns upprätthållande av god gemenskap i 
gruppen. 

Barnen var mer villiga att delta eftersom de hade upplevt aktiviteter som de inte gjort 
tidigare. Vi ansåg att det var viktigt att ha lustfyllda aktiviteter som barnen kunde 
uppleva som intressanta för dem. Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) 
belyser lustfyllda aktiviteter som viktigt för barns utveckling. De barn som inte ville 
delta visade tydligt en bristfällig respekt mot de barn som var engagerade i 
aktiviteterna. Hade de visat respekt genom att delta hade de kunna få en gemensam 
upplevelse med sina kompisar, som vi sedan kunde bygga vidare på. Att visa respekt 
mot varandra är något som läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) betonar 
och dessutom för oss som pedagoger något sträva efter att lära ut till barnen. Det var 
synd att inte alla barn ville delta, eftersom ville observera hela barngruppens 
dynamik i samspel.  

Observationer är något som Bjørndal (2010) beskriver som en bra kvalitativ metod 
att använda. Vi kunde tydligt se att gruppdynamiken hade börjat förändras i den lilla 
grupp som vid båda tillfällena hade deltagit i aktiviteterna. Barnen utvecklade 
gruppdynamiken genom att de började skapa sig en förståelse för varandras åsikter, 
men även de gemensamma upplevelserna låg till grund för att gruppdynamiken 
skulle utvecklas.  

Under vår studie såg vi att barnen var uppdelade i mindre grupperingar där det 
förekom många små konflikter. På grund av alla konflikter mellan grupperingarna 
har det blivit en destruktiv dynamik i barngruppen. För att kunna förbättra den 
negativa dynamiken måste pedagogerna finna problemet. När problemet har hittats 
är det viktigt att finna en kreativ lösning tillsammans i gruppen. Pedagogen är väldigt 
viktig i arbetet med uppbyggnaden av barngruppens relationer. Med kunskapen om 
vuxnas stöd i byggande av gruppdynamik som Granström (2007) tar upp, kunde vi se 
att barnen med stöd av övningarna börjat arbeta tillsammans för att lösa problemen.   

Vi hade vid båda tillfällena planerat att vara inomhus och göra andra aktiviteter som 
var lite mer dramatiska. På grund av att vi fick vara utomhus vid sista tillfället fick vi 
anpassa aktiviteterna efter miljön. Vi upplevde det som trist eftersom vi skulle ha 
genomfört andra aktiviteter som vi inte kunde göra. Hägglund och Fredin (2011) 
beskriver det som något värdefullt för pedagoger att ha förmågan att anpassa 
aktiviteter efter olika situationer.  

6.6 Reflektion och tankar kring ytterligare sätt att arbeta  

Under arbetets gång har vi kommit fram till att arbetet med gruppdynamik behöver 
pågå under en längre tidsperiod än vid två enskilda tillfällen. Detta är viktigt för att 
uppnå en synlig förändring inom barngruppen. Varje enskild individ bearbetar 
känslor olika länge och behöver ta sin egen tid på sig. Det är viktigt att kommunicera 
med och ta hjälp av pedagogerna i barns omgivning. Pedagoger har en väl inarbetad 
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relation med gruppen och tillför en social trygghet, vilken behövs för att nå framgång 
i aktiviteter som dessa. 

Vi tror att barnen kan skapa sig en större tillit och förståelse för varandra genom att 
pedagogerna får möjlighet att genomföra aktiviteter såsom forumspel eller liknande. 
Genom forumspel kan barnen få spela både rollen som mobbad men också rollen som 
mobbare. Att sedan föra en diskussion om hur det kändes i de olika rollerna belyser 
hur barnet tänker och känner. Med dessa övningar får barnen möjlighet att 
samarbeta och utveckla sina relationer till varandra. Både Byréus (2010) och 
Granström (2007) förespråkar vikten av att använda sig av övningar såsom 
forumspel, rollspel, lyssnarövningar och gruppövningar. 
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Bilaga 1   Missivbrev     

  

Hej! 

Vi är två studenter från lärarprogrammet på Märlardalens högskola. Vi heter 

Madelen och Sabina. Vi ska skriva ett examensarbete om gruppdynamik. Syftet med 

vårt arbete är att se om man kan förändra gruppdynamiken med hjälp av 

tillitsövningar och samarbetsövningar. Vår studie är viktig för att se om det verkligen 

går att förändra gruppdynamiken i barngruppen. Vi har valt att vara i en förskola för 

att vi båda två har inriktning mot tidigare år. Vi kommer insamla informationen 

genom att genomföra aktiviteter och observera hur barngruppen agerar under 

aktiviteterna. Vi har tänkt komma ut två dagar under v.45 tisdag 8/11-11 och torsdag 

10/11-11 i en barngrupp med 5 åringar. Vi kommer att utgå från de etiska principerna 

där allt insamling av material kommer vara anonymt. Det är frivilligt att delta och om 

de så vill kan de avbryta sitt deltagande. Den data som har samlats in kommer att 

användas i forskningsändamål.  

Vid frågor och funderingar kan ni höra av er till: 

Forskare: Sabina Dahlström 0768-917446 sdm08001@student.mdh.se 

Forskare: Madelen Ek 0761-100087 mek08001@student.mdh.se 

Handledare: Gunilla Granath  gunilla.granath@mdh.se 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift   Barnets namn 

 

 

 Inlämning senast den 28/10-2011 innan kl. 13 

Mitt barn får delta 

Mitt barn får inte delta          

mailto:sdm08001@student.mdh.se
mailto:mek08001@student.mdh.se
mailto:gunilla.granath@mdh.se
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Bilaga 2  Aktiviteter    
 

Knuten 

Instruktioner  

Samla barnen i en enda stor ring eller flera mindre ringar med ca 10 barn i varje. Be 
dem ställa sig i en stor ring bredvid varandra. Ingen ska hålla varandra i handen i det 
här läget. Berätta att de ska leka den stora mänskliga knuten! 

Be barnen korsa händerna framför sig så att de har höger hand mot vänster sida och 
tvärtom. Berätta att de strax ska gå in mot mitten och ta i någon annans hand. Be 
barnen blunda och säg till dem att gå lugnt och stilla in mot mitten samtidigt som de 
blundar och letar efter andra personers händer.  

Om du ser att det inte blir särskilt trassligt be då barnen hålla kvar varandras händer 
samtidigt som de fortfarande blundar! Bryt upp några av barnens händer och gör 
knuten trassligare genom att para ihop dem med barn långt bort eller mellan andras 
armar eller på något annat sätt som blir roligt.  

Är det för lätt för dem? 

Säg att ingen får prata eller bara varannan person i ringen får prata! Gör knuten ännu 
trassligare med fler handbyten vid nästa försök.  

Detta är en samarbetsövning! 

Alla som…  

Deltagarna sitter på stolar i ring. En utropare står i mitten och säger till exempel alla 
som har jeans på sig byter plats. Deltagarna får inte ta en stol direkt bredvid den 
gamla, även om den skulle vara tom. Utroparen försöker få tag på en stol och en ny 
person blir utanstol och får inta utroparens plats i mitten. 

Våran ändring: Barnen får ta stolen/platsen som är precis bredvid om den är ledig. 
Om barnet som hamnar som utropare inte vill så rycker ledaren in och barnet får ta 
platsen som blir ledig. 

Hämtad från: Grünbaum, A., & Lepp, M. (2011). Dracon i skolan – drama, 
konflikthantering och medling. Lund: Studentlitteratur s.85 

Namnlek med boll/garnnystan 

Beskrivning  

Deltagarna sitter i en ring och en person håller ett garnnystan. Personen med 
garnnystanet håller fast i trådänden och rullar nystanet till någon i ringen, gärna till 
någon som sitter mitt emot. Personen som tar emot garnnystanet håller fast i tråden 
och rullar sedan i sin tur vidare till någon annan i ringen som inte haft det. 

Så småningom kommer det att formas som ett spindelnät av garn i ringen där tråden 
löper från deltagare till deltagare.  
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Denna lek kan användas som namnlek antingen genom att bara säga namnet på den 
person som nystanet rullar till eller att den som tar emot det säger sitt namn själv. 

Personer kan även säga saker som de tycker om för att få veta lite mer om personen 
bakom namnet, men det hjälper också till att minnas namnet bättre.  

Sedan kan de försöka rulla ihop garnnystanet samma väg som det kom.  

Vår ändring: Att ha en boll istället för garnnystan. 

Rockringen 

Material: En rockring 

Beskrivning 

Deltagarna ställer sig i en ring eller på ett långt led. Den som står först har en 
rockring i händerna. Leken börjar med att försteman tar sig genom rockringen, 
huvudet först ner till fötterna och lämnar rockringen vidare till nästa person i ledet. 
Den personen tar sig genom rockringen med fötterna först, personen där efter med 
huvudet första och så vidare, upp och ner genom ledet. Vill man tävla kan deltagarna 
delas in i lag! Det går att lägga ett samarbetsmoment i leken genom att låta den som 
står före i ledet föra rockringen istället för en själv.  

Vår ändring: man står i en ring och håller varandra i händerna. Rockringen ska gå 
runt i ringen utan att någon får släppa händerna. Personerna ska använda sig av sin 
kropp för att komma igenom rockringen. Detta är en samarbetsövning. 

Viskleken  
Denna lek blir nästan roligare ju fler personer som deltar! Alla deltagare sätter sig ner 
på golvet i en ring. Man inleder med att utse en person som börjar. Den utsedda 
personen funderar ut en mening, vilken som helst, till exempel ”Katter och hundar är 
mysiga djur!”. Därefter viskar han eller hon denna mening till den person som sitter 
närmast bredvid. Observera: Man får bara säga/höra meningen EN enda gång! 
(Alltså inget ”Nej nu hörde jag inte vad du sa. Kan du ta om det där igen?) Man viskar 
alltså vidare precis det man hörde, oavsett om man inte riktigt uppfattade allt, eller 
om det man hörde låter helt tokigt. När meningen har viskats laget runt, är det dags 
för siste man att högt tala om vilken meningen var. Och det är sällan denna mening 
överensstämmer med det startpersonen sagt… Kan bli ganska festliga ”felhörningar”! 

Detta är en samarbetsövning.    

Gröten kokar över  

Utse en frågare. Resten av gruppen sitter på stolar i en stor ring cirkel. Frågaren går 

runt i inne i cirkeln och frågar en av dem som sitter: ”Kokar gröten över?”. Om svaret 

är ”Nej!” går frågaren vidare till nästa person och upprepar sin fråga. När någon 

svarar ”Ja!” rusar alla upp från sin egen stol och försöker hitta en ny stol att sitta på. 

Den som blir utan stol blir nästa Frågare och leken börjar om från början.    

Hägglund, K., & Fredin, K. (2011). Dramabok. Stockholm: Liber s.24 
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Ballongerna 

Ledaren är en ballongförsäljare och alla barnen är ballonger. Försäljaren blåser upp 

ballongerna, alla på en gång så de blir större och större ballongerna svävar i luften 

och leker i vinden. Tillslut blir de så stora så de spricker och faller pladask på golvet, 

där blir de liggande mjuka och orörliga. Ballongförsäljaren är mycket ledsen över att 

alla ballongerna har gått sönder och låter dem ligga en stund på marken sedan 

kommer hon på att det går att laga dem. Ballongförsäljaren går runt och lagar alla 

ballongerna och blåser sedan upp dem. De blir stora och vackra igen och svävar fritt i 

vinden. Det här kan upprepas några gånger. 

Hägglund, K., & Fredin, K. (2011). Dramabok. Stockholm: Liber s. 40 

Under hökens vingar! 

Beskrivning 

En hök utses som ställer sig mitt i salen. Övriga samlas vid ena kortsidan. Höken 

börjar leken med att säga: ”Under hökens vingar kom!”. De övriga deltagarna frågar: 

”Vilken färg?”. Höken väjer en färg och svara till exempel: ”Röd!”. Alla deltagare som 

har någonting rött i sin klädsel får fri lejd över till andra sidan kortsidan. För de 

övriga gäller det sedan att ta sig dit utan att bli kullad av höken. Alla som blir kullade 

blir också hökar och leken fortsätter tills det bara finns en kvar eller alla blivit tagna. 

Vår ändring: Byter namn till Leksaksaffären. Där barnen frågar ”Vad finns i 

leksaksaffären?” och den i mitten svaras till exempel ”Hundar!”. Barnen tar sig till 

andra sidan som hundar. Säger den i mitten ”Öppet” eller ”Stängt” så får barnen 

springa och försöka att inte bli tagen. Leken är slut när alla som är med och leker är i 

mitten. 
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Bilaga 3 Reflektioner till oss efter genomförd dag! 

   
A) Hur ville vi att aktivitetstillfället skulle fungera? 

B) Vad hände under dagen? 

C) Hur kändes det att genomföra observationerna? 

D) Viktiga saker att tänka på till nästa gång! 

 



22 

Bilaga 4 Vetenskapsrådets forskningsetiska regler 

  
Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella  

forskningsuppgiftens syfte. 

[…] 
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om  
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De  
skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att  
avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den  
aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att  
delta” Vetenskapsrådet (2002, s. 7). 
 

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 […] 
Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.  
I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare  
(t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt  
känslig karaktär). 
[…] 
De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma  
om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin  
medverkan utan att detta medför negativa följder…” Vetenskapsrådet (2002, s. 9-10). 
 

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem. 
[…] 
Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående” 
Vetenskapsrådet (2002, s. 12). 
 
Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- 
ändamål. 
[…]  
… får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften” Vetenskapsrådet (2002, s. 14). 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  


