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Handledning

Välkomnande övningar

Introduktion
Det kan vara svårt att komma till ett nytt sammanhang, oavsett om det handlar om att komma till 
en ny klass, ny grupp, nytt lag eller ett helt nytt land. För att känna sig trygg i ett nytt sammanhang 
behövs människor som välkomnar och inkluderar. Det är integration! Det är svårt att inkludera och 
integrera sig själv. Svårt att gå in genom låsta dörrar. Därför behöver vi ”dörröppnare” Du och jag kan 
tillsammans vara dörröppnare för barn som kommer till nya sammanhang. Genom att vara varma, 
vänliga och välkomnande. 

Varma: Prata med en mjuk och lugn ton och undvik att höja rösten.

Vänliga: Lägg tid på att förklara hur träningen eller dagens samling kommer gå till. Genom att skapa 
förutsägbarhet och begriplighet för barnet, blir det en tryggare och mer inkluderande miljö.  
Ha tålamod och förklara igen om barnen inte förstår.

Välkomnande: Säg hej och synliggör alla genom att exempelvis titta alla barn i ögonen. 

I den här handledningen hittar du övningar som du kan använda i din klass, ditt lag eller din grupp 
för att lyfta frågor om hur det känns att vara ny och om vad alla kan göra för att nya barn ska 
känna sig välkomna och inkluderade. Små mikrohandlingar kan göra stor skillnad för trivseln och 
tryggheten i din grupp! Tala med en mjuk ton och undvik att höja rösten.

Att göra övningar
Oavsett om du och din grupp är vana vid att göra olika övningar, kan det vara bra att i förväg 
fundera på vad övningarna kommer att innebära för dig och deltagarna. Som ledare deltar du inte i 
övningarna. Din roll är att leda övningen, lyfta upp olika åsikter, samt att underlätta för deltagarna att 
tillsammans reflektera utifrån olika perspektiv.

Här är några viktiga punkter att tänka på för dig som leder en övning:

• Berätta för din grupp vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Det är viktigt att 
förbereda dem på vad ni ska göra och vad ni ska prata om så de känner sig trygga.

• Tvinga aldrig någon att vara med i en övning. En del behöver mer tid på sig 
och deltar på sitt sätt. Förbered dig på hur du ska hantera en situation där 
någon inte vill vara med.

• Utgå från ett demokratiskt förhållningssätt och var medveten om hur 
du fördelar utrymme och uppmärksamhet i gruppen. Det är viktigt 
att reflektera över hur du som ledare kan förstärka eller utmana 
roller och maktstrukturer i gruppen.

• Sträva efter ett tillåtande klimat. Det finns inga rätt eller fel, 
alla får ha åsikter men personliga påhopp och kränkningar är 
inte tillåtet.

• I värderingsövningar: Skapa möjligheten att säga ”pass” om 
en person inte vill svara på en fråga eller förklara sina tankar. 
Det är bra att det finns ett överenskommet och neutralt sätt att 
avstå från att svara.
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Hej-övningen
Syfte

• Att träna på att säga ”Hej”.

• Att diskutera och synliggöra att om och hur man säger ”Hej” påverkar känslan hos andra.

Sammanfattning

Den här övningen är en hälsningsövning där barnen ska gå runt i rummet och på olika sätt ska säga 
”hej” eller inte säga ”hej” till varandra. 

Material

Band, västar eller papperslappar i tre olika färger. 

Gör så här

Prata först om hur man brukar hälsa på varandra i skolan eller på fritiden. Finns det olika sätt? Blir 
alla hälsade på? Berätta att ni ska göra en hälsningsövning. Barnen kommer slumpvis att få olika 
band/västar/lappar med färger som symboliserar hur de ska bli hälsade på. Förklara tydligt vilken 
sorts hälsning varje färg representerar. Om man möter någon som har röd band/väst/lapp hälsar 
man glatt på den personen. Till de som är blåa säger man hej som vanligt och på de vita hälsar man 
inte alls. Se till att alla är med på instruktionerna, och skriv gärna upp på tavlan:

Röd = Säg hej glatt

Blå = Säg hej som vanligt

Vit = Säg inte hej

Se till så att alla är klara och fokuserade när ni börjar övningen. Barnen minglar sedan runt och 
hälsar på varandra utifrån de färger de har fått. De ska under övningen försöka möta alla så alla har 
bemött alla. Gör gärna om övningen ett par gånger så barnen får prova att ha olika färger! 

• Hur kändes det att ha olika färger? 

• Vilken färg kändes bäst/roligast/jobbigast?

• Kan det vara så här i verkligheten? 

Tips! Är övningen för svår? Pröva att alla elever får instruktionen: Hälsa glatt på varandra! Gå runt 
ett tag och pröva, byt sedan till att de inte hälsar alls, och till sist att de hälsar som vanligt. Diskutera 
hur det kändes med de olika sätten att bemöta varandra.

                 Övning 1

                 Övning 2

Tillsammansdansen 
Material

Minst lika många tändstickor, pennor, pingisbollar som det finns barn.

Gör så här:

1. Dela in barnen i par och ge dem två tändstickor per par. 

2. Barnen i paret ställer sig mitt emot varandra och håller de två tändstickorna mot varandra mellan 
sina båda pekfingertoppar. Varje pekfinger nuddar följaktligen bara tändstickans ena spets. Om 
paret lyckas med detta kan de försiktigt börja röra sig i rummet, fortfarande med tändstickorna 
mellan sig. Tappar de tändstickorna är det bara att försöka igen, det ligger inget tävlingsmoment i 
övningen. 



3

3. Först kan de prata, men testa också att genomföra övningen under tystnad. Kan de sätta sig ner 
på golvet utan att tappa tändstickorna? Allt eftersom kan ni öka svårighetsgraden i övningen 
genom att bilda små ringar med fyra elever i varje grupp, med tändstickor mellan sig. 

4. När ni gjort övningen ett tag kanske ni klarar att förbinda hela gruppen?

Tips! Har du en grupp där det motoriskt eller koncentrationsmässigt är för svårt med tändstickor? 
Börja med att barnen förbinds enbart med sina fingertoppar, och får uppgiften att röra sig i rummet 
utan att släppa varandra. Trappa sedan upp svårigheten med till exempel suddgummin eller 
pingisbollar/innebandybollar som hålls mellan handflatorna och sedan tändstickor.

Befria en kompis 
Det här är en övning där barnen övar på att hjälpa sina kompisar och där de får träna på att 
samarbeta och att uppmärksamma varandra. Målet är att så många som möjligt ska vara i rörelse, 
kunna leka och ha kul. 

Gör så här

1. Berätta för barnen att de ska få leka en lek där de får öva på att hjälpa varandra. Målet är att så 
många som möjligt ska vara i rörelse, leka och ha kul.

2. Varje barn får en ärtpåse (eller något annat föremål ex. en vante) som de sätter på huvudet. 

3. Du bestämmer utifrån barnens och rummets förutsättningar vad barnen ska göra: gå, hoppa, 
springa, krypa, gå baklänges etc.

4. Den som tappar sin ärtpåse blir förstenad och en kompis i gruppen som fortfarande har sin 
ärtpåse på huvudet kan då befria den förstenade kompisen genom att plocka upp ärtpåsen från 
golvet och lägga tillbaka den på huvudet. Den förstenade är då med i leken igen. Alla får hjälpa 
alla. 

Att prata om efteråt

När ni har lekt färdigt kan ni reflektera kring hjälpsamhet (utifrån övningen). 

Utgå från dessa frågor: 

• Vad gjorde ni när ni såg någon som behövde hjälp och stod ensam? 

• Hur kan ni hjälpa en kompis i verkligheten som behöver hjälp? 

                 Övning 3

                 Övning 4

Ny i gruppen 
Den här övningen kan ni göra på ett teoripass eller skicka med som en hemuppgift.

Övningens syfte: 

• Att barnen tränar sig i att leva sig in i hur det kan kännas att vara ny. 

• Att barnen reflekterar över avgörande faktorer som får människor att känna sig välkomna. 
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Gör så här: 

1. Dela ut ett papper och en penna till varje barn. 

2. Be barnen föreställa sig att de har flyttat till en ny stad där ska börja i en helt ny skola och ett nytt 
innebandylag (här kan ni ändra till andra idrotter). 
Det är eftermiddag och det är dags för första träningen med nya laget.  
Barnen ska nu få tänka kring och svara på några frågor helt enskilt. 

3. Läs upp den första frågan och ge barnen några minuter att tänka och skriva ner sina tankar.

 Fortsätt så med samtliga frågor.

• Du är på väg till träningen – vad känner du?  

• Det sitter några barn på en bänk inne i träningslokalen – vad skulle du vilja att de gjorde?  

• Du ska för första gången gå till omklädningsrummet. Du väntar utanför i korridoren – vad vill du 
att dina nya lagkompisar ska göra?  

• Du går in i träningshallen – hur vill du bli bemött av de andra barnen?  

• Hur vill du bli behandlad under träningen?  

• Tänk dig in att du inte kan språket, hur skulle du vilja att dina träningskompisar bemöter dig? 

”Jag vill inte att andra bara ska acceptera att jag är där, jag vill inkluderas också”. - Elev

• Diskutera den här meningen med barnen. Vad innebär det att inkluderas? När känner du dig 
inkluderad?

Sammanfatta i helgrupp

Vilka av era idéer kan ni ta med er i olika situationer? Exempelvis på rasten i skolan, i klassrummet, 
på träningen, på fritiden. 

                 Övning 5

Alla på stolarna
Syfte

Att träna på samarbete, lyssna på, ta hänsyn till och anpassa sig efter varandra. 

Sammanfattning

Barnen ska tillsammans stå på så få stolar som möjligt när en stol försvinner i taget. 

Gör så här:

1. Ställ lika många stolar som det finns barn, rygg mot rygg på en rad. 

2. Spela musik, klappa händerna eller vissla och låt barnen gå runt stolarna tills du slutar. Då ska 
barnen ställa sig på stolarna. 

3. Efter varje omgång tar du bort en eller två stolar, utan att något barn åker ut. 

Uppgiften är att så många som möjligt ska rymmas på så få stolar som möjligt. Ingen får nudda golvet 
och barnen får bara använda sig av varandra och stolarna för att undvika golvkontakt. Kolla gärna av 
hur många stolar andra klasser på skolan har fått plats på.
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Förflytta sig med stolar
Syfte

• Att träna samarbete och kroppskontakt.

• Stärka gruppen genom gemensam problemlösning.

Sammanfattning

Barnen får träna samarbete genom att förflytta sig från en sida i rummet till den andra på en 
begränsad yta. 

Material

Stolar eller rockringar

Gör så här

1. Gör i ordning ett rum med stolar och en större tom yta eller en yta utomhus med rockringar. 
Samla alla barnen vid en sida av ytan.

2. Förklara att barnen nu ska ta sig från den ena sidan av ytan till den andra. Alla barnen måste hela 
tiden stå på stolarna eller vara inom rockringarna (ramlar någon ner eller faller utanför måste 
den eleven snabbt tillbaka igen). Börja med att låta barnen använda ca hälften så många stolar 
som det är barn. 

3. Ta bort en eller flera stolar/ringar för varje omgång och se hur få stolar de klarar tillsammans.

                 Övning 6


