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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier och empirisk undersökning 
ta reda på hur lärare på bästa sätt kan arbeta för att skapa ett gott socialt 
samarbetsklimat i klassrummet. Arbetet börjar med en litteraturgenomgång där 
det först beskrivs vad som menas med en grupp. Vidare tas de delar upp som 
ingår i begreppet gruppdynamik. I litteraturgenomgången går också att läsa om 
gruppen i en skolkontext. Den kunskap som lärare besitter undersöks dels 
genom teoretiska studier, men framför allt genom intervjuer med fyra olika 
lärare. Jag har även låtit eleverna till dessa lärare besvara en enkät om trivseln i 
klassen.  
 
Genom dessa studier framkommer bland annat att den lilla gruppen är viktig för 
oss människor. En liten grupp som fungerar väl påverkar vår livskvalitet på ett 
positivt sätt och blir till en kraftkälla för individen. I och med det har 
skolklassen stor betydelse för den enskilde individens trygghet och utveckling. 
 
Resultatet visar vidare att det är viktigt att lärare är medvetna om hur roller, 
relationer, regler och normer byggs upp i klassen och hur de påverkar eleverna. 
Det är också viktigt att se till hur ledarskap, makt och kommunikation fungerar 
samt att se till både gruppens mål och elevernas individuella mål. Det är vidare 
viktigt att regelbundet arbeta med olika aktiviteter för att stärka klassens ”vi-
anda”. Detta kan göras genom olika former av samtal mellan eleverna så som 
kompissamtal och klassråd. Övningar av olika slag, till exempel drama- och 
värderingsövningar, är också bra att arbeta med. Samtalen och övningarna ska 
fortgå under hela läsåret. Den sociala miljön för eleverna ska vara sådan att de 
upplever gemenskap och vänskap. Eleverna behöver känna trygghet för att få 
glädje och lust till att lära. Det är läraren som har ansvaret för hur det sociala 
klimatet i klassrummet byggs upp och utvecklas. Lärare måste i det dagliga 
arbetet reflektera över dessa frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Innehållsförteckning 
 
Bakgrund...................................................................................................... 3                             
Syfte och problemformulering ................................................................... 4 
Litteraturgenomgång .................................................................................. 5 
 Människor i grupp ................................................................................. 5
 Vad är en grupp? ................................................................................... 5 
 Olika slags grupper.........................................................................................6 
 Gruppdynamik....................................................................................... 7 
 Grupprocess och gruppstruktur ......................................................................7 
  Mål..................................................................................................................8 
  Normer............................................................................................................8 
  Konformitet och grupptryck...........................................................................9 
  Roller ..............................................................................................................9 
  Relationer .....................................................................................................10 
  Makt och status.............................................................................................11 
  Gruppklimat..................................................................................................11 
 Hur en grupp uppstår och utvecklas.................................................... 12 
  Ny medlem i gruppen ...................................................................................13 
 Ledarskap ............................................................................................ 14 
  Olika ledarstilar ............................................................................................14 
 Gruppen i en skolkontext .................................................................... 15 
 Olika grupperingar i skolan..........................................................................15 
  Status i elevgruppen .....................................................................................16 
  Relationer .....................................................................................................17 
  Regler och normer ........................................................................................17 
  Lärarens roll under gruppens olika utvecklingsfaser ...................................18 
  Några av lärarens grundläggande uppgifter .................................................18 
  Det sociala klimatet i klassrummet ..............................................................19 
  Faktorer som påverkar klassrumsklimatet....................................................20 
 Maslows behovshierarki...................................................................... 21 
Metod .......................................................................................................... 23 
Resultat....................................................................................................... 26 
Diskussion................................................................................................... 40 
 Vad är en grupp? ................................................................................. 40 
 Hur fungerar gruppen i en skolkontext? ............................................. 41 
 Hur kan man skapa ett gott socialt samarbetsklimat 
 i klassrummet?..................................................................................... 41 
 Metoddiskussion.................................................................................. 44 
Referenser .................................................................................................. 45 
Bilaga 1 ....................................................................................................... 46 
Bilaga 2 …………………………………………………………………..47

 



Bakgrund 
 
I utbildningen till grundskollärare - i mitt fall med inriktning mot år 1-7 och med 
fördjupning i svenska och samhällsorienterande ämnen - har det ingått praktik 
ute på olika skolor. I skolorna är eleverna uppdelade i olika grupper, först och 
främst den egna klassen men även i mindre grupper till exempel genom 
placeringen i klassrummet, vid grupparbeten och i kompisgrupper. Jag har lagt 
märke till att det inte så sällan finns spänningar och konflikter i de olika 
grupperna. En del elever har varit väldigt dominerande medan andra har haft 
svårt att hävda sig i gruppen. Några elever har också känt att de inte har fått vara 
med. Konflikterna har ibland fortsatt under lång tid och lett till dålig stämning i 
klassen. Eleverna kan också ha varit fasta i roller som de inte har trivts med och 
som de inte har lyckats att komma ur. Ibland har detta lett till att eleverna har 
känt olust över situationen i skolan. Samarbetet i klassen eller gemenskapen på 
rasterna har inte heller varit särskilt bra. Detta tror jag inte är något typiskt för 
just de skolor jag har varit på, utan är säkert något som kan förekomma på alla 
skolor.  
 
I kurser inom lärarutbildningen har det ingått att läsa om grupper och 
grupprocesser. Trots det tycker jag inte att utbildningen gett tillräckliga 
kunskaper om gruppstrukturer och det sociala samspelet i klassrummet. Jag vill 
därför söka djupare kunskap om hur jag kan arbeta för att få ett bra socialt 
klimat i klassrummet. Med bra klimat menar jag att den sociala miljön för 
eleverna ska vara sådan att de kan uppleva vänskap, solidaritet och gemenskap. 
Eleverna behöver känna trygghet för att få glädje och lust till att lära. Som jag 
ser det har läraren ansvar för hur det sociala klimatet i klassrummet byggs upp 
och utvecklas.  
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Syfte och problemformulering 
 
Genom examensarbetet i grundskollärarprogrammet vill jag fördjupa mig i 
gruppdynamik och söka mer kunskap om grupprocesser och gruppstrukturer. Jag 
anser att det är viktigt att jag som lärare kan upptäcka olika strukturer i 
klassrummet - se vad det är som händer bland eleverna - och få gruppen att 
fungera bra och därmed skapa ett gott socialt lärande- och samarbetsklimat i 
klassrummet.  
 
I mitt arbete har jag valt att koncentrera mig på följande frågeställningar: 
 
 Vad är en grupp? 

 
 Hur fungerar grupper i en skolkontext?   

 
 Hur kan man skapa ett gott socialt samarbetsklimat i klassrummet?  
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Litteraturgenomgång 
 
I den litteratur jag läst har jag koncentrerat mig på att söka kunskap om den lilla 
gruppen där man möts ansikte mot ansikte och har en personlig relation. Jag har 
valt att dela in texten i underrubriker där samtliga författare som jag stöder mig 
på och som berör det specifika området kommer att redovisas. 
 
 
Människor i grupp             
 
Nilsson (1993) skriver att människan är en gruppvarelse och har under alla tider 
befunnit sig i olika grupper. Det är viktigt att tillhöra en grupp för att känna 
gemenskap och mening men även för att få del av samhällets kultur. I den lilla 
gruppen lär sig människan värderingar, sociala färdigheter och förhållningssätt 
och där går att experimentera med roller och identitet. Den lilla gruppen kan 
också innebära att människan får bekräftelse från andra. En liten grupp som 
fungerar väl ger god livskvalitet vilket är något som stora organisationer oftast 
inte kan ge.  
 
 
Vad är en grupp?         
 
Stensaasen och Sletta (1997) ger en definition av social grupp där de menar att 
en grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra. 
Personerna är ömsesidigt beroende av varandra i den meningen att de måste lita 
på varandra för att få sina behov tillfredsställda och nå sina mål. 
 
Svedberg (1997) skriver att en grupp finns till när två eller flera människor 
definierar sig själva som gruppmedlemmar. Gruppens existens måste också 
erkännas av åtminstone en annan individ. Gruppmedlemmarna måste samspela 
för att nå ett mål eller utföra en uppgift. Om gruppen under en längre tid är 
oense om målet eller uppgiften kommer gruppen att ombildas eller upplösas. 
 
Lennéer-Axelson och Thylefors (1979) ger ytterligare en definition och menar 
att en grupp är ett begränsat antal människor som upplever sig ha ett gemensamt 
mål. Dessutom påverkar de varandra ömsesidigt, är psykologiskt medvetna om 
varandra och uppfattar sig själva som en grupp. 
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Olika slags grupper      
 
Maltén (1992) skriver att människor sluter sig samman i olika grupper för att få 
vissa grundläggande behov, intressen och målsättningar tillgodosedda. De olika 
gruppbildningar som människan får kontakt med under olika skeden i livet kan 
beskrivas och särskiljas genom att de fyller skiftande funktioner.  
 
Med uttrycket primärgrupp menas grupper som kännetecknas av nära relationer 
där medlemmarna är känslomässigt engagerade i varandra. Exempel på 
primärgrupper är familjen och de närmaste vännerna. Gruppmedlemmarna 
upplever en stark ”vi-känsla”. De litar på varandra och känner samhörighet och 
trygghet och tar därför lätt efter de normer och beteendemönster som de övriga i 
gruppen har. Störst påverkan finns i familjen och där grundläggs många av våra 
normer, värderingar och attityder (Maltén, 1992).  
 
I en sekundärgrupp har individen oftast större distans till de övriga 
medlemmarna än i primärgruppen, men gruppen kan ändå vara betydelsefull. 
Sekundärgrupper brukar vara större än primärgrupper. Medlemskapet i en 
sekundärgrupp sker oftast av frivillighet. Grupperna har oftast ett uttalat syfte 
men det är inte alltid det sker ett direkt samspel mellan medlemmarna. Några 
exempel på sekundärgrupper är föreningar och organisationer (Nilsson, 1993). 
 
Den formella gruppen har ett bestämt och oftast uttalat syfte. Det finns en tydlig 
koppling till mål och uppgift. Gruppen är av permanent karaktär och har regler, 
rutiner och ett formellt ledarskap. Skolklasser och arbetsgrupper är exempel på 
formella grupper. I formella grupper finns informella gruppbildningar vilket gör 
att en grupp kan vara både formell och informell samtidigt (Svedberg, 1997). 
 
Svedberg (1997) skriver att samhörighet eller ett gemensamt intresse är vad som 
förenar medlemmarna i en informell grupp. Gruppen bildas spontant och kan till 
exempel vara barn som leker tillsammans eller vuxna som träffas för att dricka 
kaffe.  
 
En referensgrupp fungerar enligt Svedberg (1997) som en måttstock när en 
individ värderar sin egen och andras ställning i ett större sammanhang. Gruppen 
står individen nära ur värderingssynpunkt. De ”rätta” värderingarna och den 
mest sympatiska livsstilen finns i gruppen. Fritidsvanor, livsstil, klädsel och 
bilmärke  markerar vilken referensgrupp man tillhör eller vill tillhöra. En 
individs beteende kan till stor del förklaras av denna strävan att ingå i eller 
närma sig en referensgrupp.  
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Gruppdynamik 
 
Nilsson (1993) skriver att det räcker inte med att förstå en grupp som helhet. Om 
en person ska förstå hur en grupp fungerar måste den personen ha kunskap om 
gruppen både som helhet och del. För att förstå varför människor agerar som de 
gör behövs till exempel kännedom om de normer och relationer som finns i 
gruppen. För att förstå ledarskapet behövs vetskap om hur status och roller 
fungerar i gruppen. 
 
 
Grupprocess och gruppstruktur                      
 
Så snart två eller flera människor är tillsammans för att umgås eller arbeta 
uppträder ett antal fenomen (Nilsson, 1993). Mellan individerna finns ett 
kraftspel av relationer som brukar kallas gruppdynamik, och gruppdynamiken 
ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen. Gruppens 
dynamik påverkas av både grupprocessen och gruppstrukturen. För att förstå vad 
som påverkar en grupp och dess medlemmar behövs kunskap om både 
grupprocessen och gruppstrukturen. 
 
Med grupprocesser menas vad som sker i en grupp. Det handlar om vad 
personerna i gruppen gör och hur de beter sig mot varandra samt vilka 
konsekvenser detta får. Process innebär hur medlemmarna i en grupp ställer upp 
och konkretiserar mål, utformar normer, kommunicerar, hanterar problem och 
konflikter. Det handlar också om att fatta beslut, lära känna varandra och 
uttrycka åsikter (Nilsson, 1993). 
 
Gruppstruktur handlar om hur gruppen är uppbyggd med yttre ramar, mål, 
normer, roller och relationer (Nilsson, 1993). Hit hör också ledarskap, makt och 
inflytande. Struktur kan ses som ett manus för gruppen. Det handlar om vad som 
finns och är oftast synligt. Process rör mer hur något sker och detta är inte alltid 
något som går att se. Processerna i gruppen gör att den hela tiden skiftar karaktär 
medan strukturen ger gruppen stabilitet.  
 
Godée (1981) menar att gruppstruktur och grupprocess tillsammans bildar en 
gruppkultur, ett mönster, som visar det typiska sätt gruppen är och handlar på. 
När någon medlem lämnar gruppen eller någon ny kommer till förändras 
dynamiken och mönstret måste ombildas.  
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Mål  
 
En grupp behöver olika mål som talar om varför gruppen finns och vad den 
fyller för funktion (Nilsson, 1993). Det är målen som skapar ordning och talar 
om hur gruppmedlemmarna ska organisera det de gör, fatta beslut och välja 
olika alternativ. Målen förändras under en grupps liv. Detta gör att det är viktigt 
att diskutera målformuleringarna så att gruppmedlemmarna strävar åt samma 
håll.   
  
För att medlemmarna i en grupp ska vara effektiva i sitt arbete måste de känna 
till gruppens mål, menar Svedberg (1997). Målen ska vara så tydliga att det går 
att se när de är uppfyllda. Gruppmedlemmarna blir mer motiverade att uppnå 
målen om målen är konkreta, och det blir även lättare att utvärdera resultatet av 
arbete. Det är viktigt att gruppmedlemmarna finner en mening med det de gör 
och att de känner att de är delaktiga i arbetet.         
 
Nilsson (1993) skriver att det inte bara finns mål för gruppens arbete.  
Medlemmarna i gruppen kan även ha individuella mål. Dessa mål kan handla 
om att någon är med i en grupp för att fördriva tiden, känna tillhörighet eller få 
mer kunskaper. Gruppmålen måste till en stor del sammanfalla med de 
individuella målen för att gruppen ska arbeta bra tillsammans. Är det för stor 
skillnad mellan målen finns det risk för konflikter i samarbetet och individen ser 
då mer till sina egna mål än till gruppens.                            
 
 
Normer 
  
Normer kan vara formella eller informella (Stensaasen och Sletta, 1997). Till de 
formella normerna räknas ordningsreglerna vid en skola eller i större 
sammanhang våra trafikregler. De formella och skrivna normerna kallas regler. I 
en grupp styr reglerna de uppgifter gruppen ska arbeta med.  
 
Till skillnad från formella normer är de informella normerna inte så klart 
uttryckta. De flesta informella normerna är inte formulerade i ord. Informella 
normer gör sig gällande överallt, till exempel i skolklasser, på styrelsemöten och 
i föreningar, och de styr det sociala samspelet i gruppen. I grupper som har 
formella normer att hålla sig till fungerar formella och informella normer 
samtidigt (Stensaasen och Sletta, 1997).  
 
Normerna visar vad medlemmarna i en grupp får göra eller inte göra och de 
handlar om status, rättvisa och rollförväntningar (Nilsson, 1993). Normerna styr 
arbetet och samspelet i gruppen. Är gruppmedlemmarna överens om normerna 
skapas trygghet och samhörigheten blir större. Om gruppens normer är outtalade 
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och inte helt medvetna kan det lätt uppstå problem. Vid en konflikt i gruppen är 
det svårt att peka ut vad källan till konflikten är. 
 
De informella normerna anges ofta av en informell ledare, en ”kodbärare”, som 
har stor makt att påverka andra (Maltén, 1992). Kodbäraren gör ofta de normer 
och värderingar som finns till sina egna och kan på så sätt vara den som talar om 
för andra hur de ska göra. En kodbärare har ofta hög status i sin grupp. För den 
som är formell ledare är det viktigt att ringa in dessa personer för att kunna ha 
dem med sig och inte mot sig i arbetet. 
 
 
Konformitet och grupptryck              
 
Att följa de rådande normerna i en grupp eller i samhället kallas konformitet 
eller samstämmighet (Stensaasen och Sletta, 1997). Det är samspelet mellan 
gruppmedlemmarnas sätt att uppfatta, tänka, känna och bete sig som gör 
konformiteten möjlig. För att människor ska kunna fungera tillsammans i olika 
situationer krävs konformitet, till exempel måste alla trafikanter tillämpa regeln 
om högertrafik. Men konformitet kan också få svåra följder om medlemmarna i 
en grupp står under en stark ledare med förmåga att påverka en folkmassa. 
 
Åberg (1994) skriver att vissa grupper kan befinna sig under stort tryck och 
ställa stora krav på likriktning hos gruppmedlemmarna. Det finns flera saker 
som påverkar grupptryckets styrka. En sak som påverkar grupptrycket är 
gruppens storlek. Grupptrycket är starkast i grupper som har fyra till nio 
medlemmar. En annan sak som påverkar är samhörigheten i gruppen. I grupper 
med hög samhörighet mellan gruppmedlemmarna är trycket starkt. Yttre tryck 
som höga prestationskrav påverkar också gruppen.  
 
Ytterligare saker som påverkar grupptrycket är självtillit, status i gruppen och 
gruppmedlemmarnas ålder och utvecklingsnivå (Åberg, 1994). En medlem som 
har stort grupptryck på sig styrs lättare av gruppens normer. Ibland kan en sådan 
medlem tilldelas rollen som syndabock, hackkyckling eller clown. En person 
med stark självkänsla styrs inte så mycket av gruppen. Det senare gäller även en 
person med hög status. 
 
 
Roller   
 
Medlemmarna i en grupp uppträder i såväl formella som informella roller 
(Maltén, 1992). Till de formella rollerna räknas yrkesroller som lärare och 
läkare. De formella rollerna reglerar hur gruppen ska utföra sin arbetsuppgift 
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och finns oftast nedskrivna. Dessa roller berör inte gruppdynamiken i någon 
större utsträckning även om det finns ett visst spelrum för personliga drag.  
 
Det behövs olika informella roller i en grupp, menar Lennéer-Axelson och 
Thylefors (1979). Rollerna underlättar både det sociala samspelet och arbetet 
genom att skapa en viss förutsägbarhet i gruppen vilket ger individerna trygghet. 
Vilka roller gruppmedlemmarna får beror på deras personlighet samt gruppens 
och den enskildes förväntningar. Det kan vara så att någon tar på sig en roll eller 
blir tilldelad rollen mot sin vilja. 
 
En roll kan ge trygghet men det kan också hända att någon i gruppen inte trivs 
med sin roll eller har fastnat i en viss roll (Nilsson, 1993). Individen kan ha ett 
behov av att komma ur sin roll och pröva på ett annat sätt att vara. Det är svårt 
att själv kunna förändra sin roll. Även om en person ändrar sitt beteende finns de 
andra gruppmedlemmarnas förväntningar och uppfattningar kvar. För att få en 
förändring möjlig måste de andras uppfattningar och förväntningar genom 
konkreta handlingar göras medvetna och bli synliga. Att byta roll är också ett 
sätt att utvecklas och få pröva alla sina möjligheter. Om en roll förändras i 
gruppen kommer hela gruppens samspelsmönster att påverkas.  
  
Det kan finnas många olika rollvarianter i en grupp, menar Åberg (1994). En 
rollvariant är clownen. Clownen försöker alltid skämta och få de andra att 
skratta. Skämten kan verka spänningslösande för gruppen och dämpa gräl och 
oenighet. Clown-masken kan dölja en känslig person som försöker slippa ifrån 
att bli sårad. Åberg (1994) beskriver också syndabocken. Hon menar att 
syndabocken kan vara den som får skulden för motgångar i gruppen. De andra i 
gruppen tar ut sitt missnöje eller sin irritation på syndabocken. Syndabocken kan 
få sin roll genom att andra medlemmar i gruppen är rädda för att vara avvikande 
eller onormala. De ger istället syndabocken sådana egenskaper.  
 
Offret är en av de rollvarianter som beskrivs av Svedberg (1997). Han skriver att 
offret upplever inte sig själv som värdefull. Genom att inte yttra sig eller uträtta 
några saker hoppas offret slippa kritik från andra. Offret tror att alla andra klarar 
av saker som ska göras mycket bättre. Offret kan väcka skuldkänslor hos andra 
eftersom han eller hon ofta verkar hjälplös och självömkande.  
 
 
Relationer        
 
Nilsson (1993) menar att det i en grupp alltid finns några som tycker mer eller 
mindre om varandra, en del som arbetar mycket tillsammans och andra som inte 
arbetar särskilt bra ihop. Samspel, relationer och kommunikation bildar en väv 
som skapar identitet, närhet och kontakt med andra. Olika situationer avgör hur 
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relationerna formas. Detta är något för den som leder en grupp att tänka på och 
ta ansvar för. Ledaren måste också tänka på att arbetet med att skapa goda 
relationer bör vara en process som hela tiden pågår eftersom relationsmönstret 
ständigt förändras.  
 
Maltén (1992) skriver att hur en grupp utvecklas beror till stor del på hur den 
enskilde medlemmen upplevelser sin arbetsplats och sig själv som person, men 
också hur relationen är till andra medlemmar i gruppen. Det är främst de 
mellanmänskliga relationerna och de personliga förhållandena som påverkar 
individens lärande och utveckling i grupp. De organisatoriska faktorerna 
kommer i sista hand. 
  
I mycket små grupper finns inte möjlighet till så stort antal olika relationer 
(Lennéer-Axelson och Thylefors, 1979). Detta kan leda till att individuella 
olikheter och problem får större genomslagskraft. Det kan därför vara positivt 
om en grupp är så stor att det kan bildas mindre grupper inom den större, så 
kallade subgrupper. I subgruppen kan behovet av informella relationer 
tillgodoses. Kravet minskar då på att alla ska fungera bra tillsammans och trivas 
i den stora gruppen.  
 
 
Makt och status  
 
Med begreppet status menas ställning eller position i gruppen (Nilsson, 1993). 
Olika positioner rymmer olika mycket makt och inflytande eller möjlighet att 
påverka andra. Ofta får olika gruppmedlemmar olika mycket att säga till om 
vilket skapar ojämlikhet i gruppen. Den som har makt har en förmåga att 
påverka belöningar, mål och behov. Gruppklimatet, liksom det arbete gruppen 
utför, fungerar bäst om makten är uttalad och ganska jämnt fördelad i gruppen. 
 
Lennéer-Axelson och Thylefors (1979) menar att begreppet makt kan ha en både 
negativ och positiv innebörd. Makt innebär en obalans i ett styrkeförhållande 
och negativ makt kan innebära övergrepp och utnyttjande av en svagare part. 
Makt kan emellertid också handla om mod, kunskap och kraft. Det som betyder 
något är hur makten används.         
 
 
Gruppklimat           
 
För att beskriva hur förhållandet mellan medlemmarna i en grupp är används ord 
som anda, atmosfär eller klimat (Lennéer-Axelson och Thylefors, 1979). 
Klimatet i gruppen påverkas och förändras av allt som sker i gruppen, till 
exempel konflikter, relationer, kommunikation, trygghet och arbetsledning. 
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Gruppklimatet påverkas positivt av bland annat en öppen och rak 
kommunikation i gruppen och att samtliga i gruppen respekteras. Andra faktorer 
som betyder mycket för gruppen och ger ett bra klimat är att vara nöjd med sin 
prestation, känna sig tillfreds med sin roll samt känna samhörighet med gruppen.   
 
Nilsson (1993) menar att det också finns grupper med dåligt klimat. Det finns 
vissa grupper som är stela, tysta och låsta i sina rörelser. Språket är formellt och 
det finns ingen spontanitet. I andra grupper är medlemmarna negativt inställda 
till förslag och förändringar, det finns ingen enighet och man ifrågasätter 
varandra som personer. Om klimatet i gruppen inte är bra skapas slutenhet och 
avveckling, men om klimat är bra skapas öppenhet och utveckling i gruppen.  
 
 
Hur en grupp uppstår och utvecklas 
 
Nilsson (1993) skriver att en grupp uppstår ur det samspel och de relationer som 
bildas när människor träffas regelbundet i någon form av organiserad 
verksamhet. Anledningen till att människorna träffas kan vara att de vill få 
utbyte av varandras sällskap eller lösa gemensamma problem. Det kan även vara 
för att de blir tvingade in i en grupp till exempel som i skolan. 
 
En grupp behöver få stabilitet innan den kan fungera på ett bra sätt (Maltén, 
1992). Stabiliseringen brukar beskrivas som olika steg eller faser i gruppens 
utveckling. Faserna som beskrivs gäller för nybildade grupper men också för 
redan existerande grupper om villkoren förändras. För en skolklass kan 
förändringen bestå i att det kommer nya elever till klassen efter sommarlovet 
eller att andra har flyttat. Grupprocessen kan gå snabbare om inte hela gruppen 
är ny. Det finns då traditioner och gemensamma erfarenheter att bygga vidare 
på.  
 
Maltén (1992), Nilsson (1993) och Åberg (1994) beskriver en teori om 
grupputveckling där de olika faserna kallas orientering, konflikt, närmande, 
samarbete och separation. Utvecklingen i gruppen följer inte en rät linje utan 
den går lite fram och tillbaka.  
 
Den första fasen kallas orienteringsfasen (Åberg, 1994). Oftast känner inte 
gruppmedlemmarna varandra då gruppen träffas. Stämningen brukar vara lite 
spänd och avvaktande. Medlemmarna är nyfikna och betraktar varandra med 
uppmärksamhet. De försöker bilda sig en uppfattning om vad de tycker om var 
och en av de andra och de försöker också hitta gemensamma beröringspunkter.  
Det finns ännu inte tydliga regler för umgänget eller klara mål för gruppens 
arbete. Under den första tiden finns det mycket otrygghet i gruppen, och det är 
därför viktigt att ledaren är tydlig i sin ledarroll. 
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Under konfliktfasen börjar gruppmedlemmarna känna en viss sammanhållning 
och smågrupper kan bildas (Åberg, 1994). Normer börjar utvecklas. Var och en 
försöker finna sin position i gruppen och roller besätts. Konflikter uppstår lätt i 
gruppen nu, men de är viktiga för gruppens utveckling. Ledarens roll är att 
synliggöra konflikterna och se till att de bearbetas på rätt sätt. 
 
Det tredje stadiet, närmandefasen, innebär att normer och regler har byggts upp. 
Gruppen försöker hitta former för samverkan vilket gör att ett närmande mellan 
gruppmedlemmarna blir möjligt (Maltén, 1992). 
 
Under samarbetsfasen kan gruppmedlemmarna koncentrera sig på gruppens 
uppgift. Sammanhållningen i gruppen är bättre än tidigare och många problem 
är lösta. Det finns en klar struktur för relationerna och rollerna är fördelade 
(Åberg, 1994). 
 
Den sista fasen kallas separationsfasen och inträder innan gruppen ska upplösas. 
Det blir åter ett fokus på samspel och relationer. Gruppmedlemmarna börjar 
fundera på vad som har hänt i gruppen och vad som varit bra eller mindre bra. 
Olösta konflikter kan dyka upp men brukar slätas över. Separationen kan 
innebära både vånda, ledsnad och lättnad (Nilsson, 1993).  
 
 
Ny medlem i gruppen          
 
En ny gruppmedlem kan ha svårt att komma in i gruppens gemenskapen 
(Lennéer-Axelson och Thylefors, 1979). Det kan bero på att det finns 
känslomässiga motstånd hos gruppmedlemmarna vilka de är omedveten om. De 
ursprungliga medlemmarna kan till exempel uppleva nykomlingen som ett hot 
mot gruppen. Gruppmedlemmarna kan också känna oro eftersom en ny medlem 
innebär att jämvikten förskjuts och de informella grupprollerna påverkas.  
 
När det kommer en ny medlem till en grupp behövs introduktionsrutiner 
(Lennéer-Axelson och Thylefors, 1979). Det den nye medlemmen behöver få 
veta är rena sakuppgifter, som hur arbete ska genomföras, men det är även 
viktigt att lotsas in i den sociala gemenskapen. Det är den nye gruppmedlemmen 
som ska stå i centrum för de åtgärder som görs. För att introduktionen ska vara 
effektiv måste gruppen tidigt informeras om att det ska komma en ny medlem. 
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Ledarskap  
 
Att vara ledare är ingen medfödd talang som bara en del har, menar Nilsson 
(1993). Ledarskap är en kompetens som utvecklas genom kunskap, mognad och 
erfarenhet. En ledare behöver kunskap om att leda grupper, men också kunskap 
om hur en grupp kan arbetas ihop och hur den utvecklas. Denna kunskap uppnås 
endast till viss del genom att läsa böcker och gå på kurser. För att erhålla mer 
kunskap behöver en ledare också erfarenheter och en reflektion över 
erfarenheterna. Tillsammans leder detta till en livserfarenhet som ger mognad.   
 
Stensaasen och Sletta (1997) skriver att det är skillnad på en ledare och andra 
gruppmedlemmar. Ledaren har en mer central plats och kommer genom det att 
delta mer, ha mer information och större överblick. Detta gör att ledaren 
förfogar över mer makt och inflytande, men trots det är det inte något 
enmansarbete. Ledaren behöver stöd från medlemmarna i gruppen för att arbetet 
ska leda till att målen nås.  
 
Eftersom ledaren är beroende av att samspela med sina medarbetare för att utöva 
inflytande ställs det vissa krav på ledaren (Stensaasen och Sletta, 1997). Ledaren 
behöver bland annat vara öppen och ha en förmåga att få kontakt. Detta innebär 
att ledaren diskuterar med gruppmedlemmarna, lyssnar på dem och delegerar 
makt till dem. Vidare behöver en ledare vara naturlig i sin roll och ha självinsikt 
och därmed vara öppen för sina egna starka och svaga sidor. Ledaren bör också 
vara trygg och ärlig. Det är även viktigt att ledaren känner sina medarbetare, 
värnar om dem och stöttar dem. Det är ledarens uppgift att skapa förhållanden 
som gör att medlemmarna får använda sina talanger där det bäst behövs, avslutar 
Stensaasen och Sletta (1997). 
 
 
Olika ledarstilar  
 
Nilsson (1993) skriver att ledarstilar kan beskrivas på olika sätt. Oftast går det 
inte att möta en renodlad ledarstil. Faktiska ledare brukar ha en blandning av 
olika stilar. Det är ofta den aktuella situationen som avgör vilken ledarstil som 
passar bäst. 
 
Den auktoritäre ledaren är sträng, styrande, bestämmande och ordergivande 
(Lennéer-Axelson och Thylefors, 1979). Ledaren anser sig veta det bästa i alla 
frågor utan att rådgöra med gruppen. Gruppmedlemmarnas uppgift är att lyda 
ledaren. Det kan hända att en ledare är auktoritär för att dölja sitt dåliga 
självförtroende. 
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”Låt gå”-ledaren är otydlig i sin roll i gruppen (Nilsson, 1993). Ledaren lämnar 
information bara om någon frågar efter det och bryr sig inte så mycket om vad 
som händer eller vad som blir gjort. Gruppen får själv utforma mål och beslut. 
Ledaren tar inte heller tag i konflikter och åtgärdar inte negativt beteende. 
 
En demokratisk ledare låter gruppmedlemmarna vara delaktiga i planering och 
genomförande (Maltén, 1992). Behöver någon i gruppen råd och hjälp finns 
ledaren till hands. Ledaren deltar aktivt i gruppens samarbete och är angelägen 
om att stödja och stimulera kommunikationen inom gruppen. 
  
 
Gruppen i en skolkontext         
 
Wahlström (1993) skriver att det är viktigt att tillhöra en grupp. När 
medlemmarna i en grupp kan uppleva samhörighet och trygghet blir gruppen en 
kraftkälla. Medlemmarna kan inspirera varandra men även ge varandra kraft när 
det behövs. I en grupp med utvecklande och positiv atmosfär har eleverna 
möjlighet att känna trygghet, att hitta sin identitet och att öka sitt 
självförtroende. Detta är viktiga förutsättningar för att eleverna ska kunna 
tillägna sig kunskaper.  
 
 
Olika grupperingar i skolan  
 
Stensmo (1997) skriver att eleverna i en skola kan ingå i många olika 
grupperingar, till exempel helklass, särskilda undervisningsgrupper, 
nivågrupperingar eller pojk- och flickgrupper. Eleverna kan också ingå i 
grupperingar för grupparbeten som tema, projekt och diskussioner. 
Grupperingarna kan vara av stabil art eller tillfälliga. 
 
Helklassgruppering är den vanligaste arbetsformen i grundskolan, skriver 
Stensmo (1997). Han skriver vidare att lärare föredrar att arbeta i mindre klasser. 
I en mindre klass hinner läraren se alla elever och det finns möjlighet till ett 
personligt förhållande mellan läraren och eleverna. Men en klass får varken vara 
för stor eller för liten. Är klassen för liten finns inte möjlighet till så många 
sociala relationer.  
 
När eleverna arbetar med grupparbeten i skolan får de inte bara träning i 
samarbete utan det stärker också relationerna (Stensmo 1997). Eleverna ska 
rotera i grupperna så att alla elever någon gång samarbetar med varandra. 
Eleverna ska blandas i grupperna, till exempel så att pojkar samarbetar med 
flickor, högpresterande elever arbetar med lågpresterande och populära elever 
arbetar med isolerade elever.   
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Maltén (1992) anser att när elever arbetar i grupp och maximalt ska kunna både 
prestera och vara sociala får inte gruppen vara för stor. En gruppstorlek på tre 
till fyra personer är det ideala om de social relationerna ska komma i första hand 
och om medlemmarna ska känna trygghet. I en liten grupp vågar individen yttra 
sig och känner att det finns utrymme för den egna personligheten. Grupptrycket 
är inte så stort och den som är svag känner det lättare att delta. 
 
Åberg (1994) menar att eleverna inte ska sätta ihop grupperna själva eftersom 
det då är lätt att någon elev hamnar utanför. Eleverna ska lära sig att vara i 
formellt utsedda grupper. De kan eventuellt var med och bestämma principen för 
hur gruppindelningen ska gå till.          
 
 
Status i elevgruppen             
 
Åberg (1994) anser att det kan finnas många olika orsaker till att en elev 
värderas högt eller lågt inom gruppen. Elevens fysiska styrka, påhittighet, mod, 
självsäkerhet, intellektuella förmåga, familjens sociala status och även språkliga 
färdigheter kan ha betydelse. En elev som kan tala för sig eller är bra på att 
argumentera får ofta en ledande roll. Vilka faktorer som har betydelse varierar 
med elevens ålder och kan även vara olika bland pojkar och flickor.  
 
Godée (1981) skriver att en del elever är mer i riskzonen för att få en ”låg” 
ställning. Det kan vara elever som till exempel har mycket dåligt 
självförtroende, beter sig på ett avvikande sätt, har språkproblem, gör negativa 
kontaktförsök eller förstör för andra. Elever som är hotade och rädda och går 
undan för sina kamrater hör också hit. De blyga och tysta eleverna blir lätt 
bortglömda. Ledaren kan hjälpa elever med låg ställning att få en högre genom 
att särskilt uppmärksamma dem och se till att de kommer med i gemensamma 
aktiviteter. Det är viktigt att eleverna får känna att de behövs och är omtyckta. 
 
Elever som hamnar i en mellanställning har ofta lätt att anpassa sig till gruppen 
och lätt att få kamrater. De är med på idéer både från andra elever och vuxna. De 
är ofta stabila och trygga elever, och ofta även humoristiska, livliga, nyfikna och 
skapande (Godée, 1981). 
 
En elev som intar ledarställning har en medveten eller omedveten vilja att leda 
(Godée, 1981). I samma elevgrupp kan det ingå flera ledarförmågor. Om en elev 
vill uppnå en ledarställning måste han eller hon mäta sin kraft i gruppen. De 
elever som har bäst förutsättning för att få en ledarställning är bland annat 
fysiskt starka, har ett väl utvecklat språk, har fantasi och kreativa. Dessa elever 
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blir lätt omtyckta av både barn och vuxna. Det kan ibland vara så att en elev som 
uppträder osäkert inomhus tar över vid aktiviteter utomhus. 
 
 
Relationer  
 
Godée (1981) menar att det i varje grupp utvecklas ett relationsmönster. Hur 
relationerna utvecklas beror på vilken ställning eller status varje gruppmedlem 
har. Några elever kan vara svåra att få med men det är lärarens ansvar att alla  
får en chans. Det måste vara lärarens medvetna arbetssätt som avgör hur 
relationerna utvecklas. Därför är det viktigt att läraren pratar med eleverna om 
relationerna i klassen. Oftast är eleverna själva väl medvetna om hur 
relationsmönstret i gruppen är. 
 
Godée (1981) menar också att under de första veckorna med en ny grupp är 
möjligheten att påverka relationsmönstret störst. Det finns då en nyfikenhet i 
gruppen som är bra att ta till vara. Läraren ska under denna tid variera 
aktiviteterna i klassen så mycket som möjligt så att alla ges möjlighet att visa 
upp många olika sidor av sig själva. Redan efter några veckor har alla hunnit 
göra sina oftast ytliga och schablonmässiga bedömningar av andra vilka kommer 
att ligga till grund för relationsmönstret i gruppen. Det kan vara svårt att bryta 
det omdöme man har fått. Den som klassats som till exempel bråkig, dum eller 
söt försöker ofta leva upp till det.  
 
Åberg (1994) menar att det är viktigt för skolelever att ha goda relationer till 
kamraterna. Elevens prestationer i skolan är mer beroende av deras status och 
ställning i gruppen än av deras begåvning och anlag. En elev som når goda 
resultat i skolarbetet har oftare goda relationer till kamraterna. Arbetet med att 
skapa goda relationer är en process som måste fortgå hela tiden. Olika lekar och 
dramaövningar kan hjälpa eleverna att stärka gruppkänslan. 
 
 
Regler och normer         
 
I en grupp behövs både umgängesregler, till exempel att ingen får slåss, och 
ordningsregler som talar om vad som gäller kring rutinsituationer. 
Umgängesreglerna gör samspelet lättare. Gruppmedlemmarna blir trygga när de 
vet vad som gäller i olika situationer. Men samtidigt får inte reglerna bli för 
många eftersom detta kan leda till otrygghet och förvirring. Detsamma blir 
följden om ledaren struntar i om reglerna följs eller ställer för hårda krav på att 
de ska följas till varje pris (Maltén, 1992).  
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Godée (1981) skriver att det är bra att diskutera reglerna med gruppen och sedan 
med omsorg välja ut de regler som ska gälla. Reglerna ska var klara och 
entydiga och accepteras av alla. Är reglerna otydliga leder det till splittring. 
Vissa regler är särskilt viktiga för samspelet i gruppen. Det är regler som talar 
om att ingen får förtrycka någon annan eller skada en kamrat samt att inredning 
och material inte får förstöras. 
 
 
Lärarens roll under gruppens olika utvecklingsfaser 
 
Under de första faserna i gruppens utveckling finns det ofta en otrygghet i 
klassen och det är därför viktigt att läraren upprätthåller sin ledarroll (Åberg, 
1994). Eleverna behöver en lärare som skapar ordning och sammanhållning. Det 
är viktigt att läraren klargör de planer och mål som finns för relationerna och 
undervisningen, liksom regler och normer för umgänget. Läraren bör tydligt tala 
om att alla i klassen är olika varandra i sitt sätt att vara, känna och tänka, och att 
alla har rätt att vara olika varandra. Det ligger i lärarens uppgift att hjälpa 
eleverna att lära känna varandra och att hjälpa klassen att skapa en ”vi-känsla”. 
Starten är viktig eftersom den har stor betydelse för hur gruppen utvecklas. 
 
När de första faserna är avklarade har normer och regler byggts upp (Maltén 
1992). Det finns en vilja hos eleverna till samarbete och solidaritet med gruppen. 
De sociala relationerna är stabila. Eleverna arbetar självständigt och klarar av att 
ta ansvar. Läraren kan nu ge eleverna mycket eget inflytande över skolarbetet 
och kan fungera mer som en stödperson.   
 
När en klass ska skiljas är det lärarens uppgift att hjälpa eleverna avsluta 
gruppens gemensamma liv på ett bra sätt (Åberg, 1994). Detta kan ske genom 
att ge plats för tillbakablickar på den tid som varit, till exempel hur det var när 
gruppen startade och vad man lärt sig. Det kan även vara bra med olika 
avslutningsceremonier. 
 
 
Några av lärarens grundläggande uppgifter      
    
Wahlström (1993) skriver att några av en pedagogs grundläggande uppgifter är 
att arbeta med socialisering, etik, förmåga att kunna tänka och förmåga att 
tillägna sig kunskaper. Socialisering innebär att eleverna ska lära sig att fungera 
tillsammans med andra människor. Det innebär också att de ska lära sig att 
samarbeta och att anpassa sig till andra. I socialisering ingår även att eleverna 
ska kunna tala om sina egna önskningar och behov för gruppen. Etik handlar om 
att kunna skilja på det som är rätt och orätt och att ha spärrar som hindrar att 
man begår fel. Med förmåga att kunna tänka menas bland annat att kunna se 
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egna lösningar på problem och att kunna skaffa sig och hävda egna åsikter. 
Förmåga att tillägna sig kunskaper handlar om att få verktyg för att kunna 
inhämta kunskaper som att läsa, skriva, räkna, tala och lyssna. Allt detta 
underlättas av trygghet i inlärningssituationen. För pedagogen är det därför 
viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan. Detta kan göras genom att 
regelbundet arbeta med övningar som hjälper eleverna att stärka sitt 
självförtroende och som skapar ett positivt inlärningsklimat. 
 
Det är viktigt att en lärare hela tiden är uppmärksam på vad alla elever i 
klassrummet sysslar med (Stensmo, 1997). Läraren måste ha ”ögon i nacken”. 
Det är också viktigt att läraren visar eleverna att han eller hon är medveten om 
vad det är som händer i klassen. På så sätt kan läraren förhindra negativ 
gruppdynamik.  
 
 
Det sociala klimatet i klassrummet  
 
Åberg (1994) menar att varje klass har ett speciellt klimat som skapas av 
gruppmedlemmarna tillsammans. Klimatet har att göra med dynamiken i 
gruppen. Dynamiken är speciell för varje grupp och beror på vilka känslor, 
förväntningar och beroenden gruppmedlemmarna har för varandra.  
Gruppklimatet har avgörande betydelse för skolarbetet. Eleverna måste trivas i 
skolan för att göra ett bra jobb. Gruppen kan ge möjlighet till gemenskap, närhet 
och tillhörighet men det finns också risk för utstötning och mobbning.  
 
Godée (1981) har satt upp olika kännetecken för en väl fungerande grupp. Det 
ska i gruppen bland annat finnas en tillitsfull atmosfär där elever och lärare har 
en öm kontakt. Både elever och lärare ska ”fråga efter” och lyssna på varandra. 
Lärarna ska vara engagerade och intresserade i elevernas utveckling och 
eleverna ska accepteras som de är. Eleverna ska kunna underordna sig gruppen 
för att nå ett gemensamt mål, till exempel låta majoritetens förslag gälla. 
Kontakten med föräldrarna betonas också. 
 
Wahlström (1993) menar att i en trygg miljö ska eleverna bland annat känna att 
de vågar hävda sin åsikt, våga pröva nya saker, vara med och bestämma, ta 
ansvar och stå för sina beslut. Eleverna ska också våga vara sig själva till det 
yttre och inre och acceptera olika sidor hos sig själva. I en trygg miljö ska 
eleverna även kunna vara generösa mot andra. 
 
Några kännetecken för det ideala klassrumsklimatet som Åberg (1994) sätter 
upp är att eleverna vet vad de får göra och vad de inte får göra och varför det 
finns gränser. Eleverna ska veta att läraren ser vad de är duktiga i och säger det 
till dem. Eleverna ska också veta att de kan få hjälp med sina svårigheter. 
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Faktorer som påverkar klassrumsklimatet 
 
Svedberg (1997) menar att lärarens ledarstil har en stor betydelse för klimatet i 
klassen. Om läraren har en auktoritär ledarstil leder det till att även eleverna 
tycker det är viktigt att skaffa sig makt. Det uppstår ofta kampsituationer i 
klassen. Ett låt gå-ledarskap saknar brist på struktur och ledning. Regler och 
normer är oklara och normöverträdelser följs inte upp. Klassen blir otrygg och 
otryggheten leder till intolerans och konflikter. En demokratisk ledare låter 
eleverna delta i beslutsfattande. Det skapas en vi-känsla och eleverna känner att 
de har inflytande. Elevernas behov av att hävda sig minskar och toleransen ökar.   
 
Åberg (1994) räknar upp flera punkter som påverkar klimatet positivt och som 
läraren ska tänka på. Det är bland annat viktigt att läraren pratar med eleverna 
om vilka mål som gäller för relationerna och stämningen i klassen samt klargör 
normer och regler. Läraren måste vara noga med att förklara, informera och inte 
minst uppmuntra. Det är även viktigt att eleverna känner att deras åsikter 
respekteras och att deras synpunkter ses som värdefulla. Åberg (1994) skriver 
också att det är viktigt att läraren vid behov hjälper eleverna att bearbeta 
problem.  
 
Stensmo (1997) menar att positiva attityder har betydelse för klassrumsklimatet. 
När en lärare tycker om sitt arbete och är positiv och entusiastisk smittar det av 
sig på eleverna. Det är också positivt för klimatet om klassen känner sig 
uppskattad, medansvarig och duktig. Läraren kan bidra till att klassens självbild 
stärks genom att ge klassen positiv förstärkning i form av uppmuntran och 
beröm. Positiva attityder i klassen gör också att eleverna har lättare att ta till sig 
konstruktiv kritik. Att göra saker tillsammans, till exempel lyckade grupparbeten 
och projekt eller deltagande i en lagtävling, stärker också klassens självbild.  
Elevernas samverkan ger känslor av stolthet och personlig tillfredsställelse 
vilket är bra för sammanhållningen.   
 
Klassrumsklimatet påverkas dessutom av hur synlig personalen är för eleverna 
(Stensmo, 1997). Det är viktigt att personalen syns bland eleverna, såväl på 
lektioner som raster. Personalen ska också ingripa vid normbrott och berömma 
vid gott uppförande. Klimatet påverkas också av hur personalen uppträder 
sinsemellan i formella och informella sammanhang.   
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Maslows behovshierarki 
 
Stensmo (1997) skriver att behoven av trygghet och säkerhet är basala 
mänskliga behov. För att eleverna ska få behoven tillfredsställda krävs en 
ordnad klassrumsmiljö där ingen känner sig hotad eller utsatt. Det måste finnas 
möjlighet för eleverna att få göra misstag, att kunna anta utmaningar och att 
våga pröva nya grepp. En trygg och säker klassrumsmiljö är en förutsättning för 
gott lärande.  
 
Även Wahlström (1993) betonar att trygghet är ett grundläggande behov.  Hon 
menar att barn ofta får den yttre tryggheten tillgodosedd, medan det inte är lika 
väl ställt med den inre tryggheten. Yttre trygghet kan innebära att barnen har 
cykelhjälmar och att det finns skolpoliser vid skolan. Med inre trygghet menas 
bland annat att barnen vågar vara sig själva och att de vågar hävda sina åsikter. 
Det är lärarens uppgift att skapa en trygg miljö för eleverna. 
 
Imsen (1992) beskriver Abraham Maslows behovshierarki vilken visar att det 
finns vissa grundläggande behov som styr människans beteende. Maslow anger 
fem grupper av behov som grundläggande och dessa är fysiologiska behov, 
trygghetsbehov, sociala behov, behov av aktning samt behov av 
självförverkligande. De mest grundläggande behoven är de fysiologiska 
behoven, till exempel sömn och hunger. När dessa behov är någorlunda 
tillfredsställda kan en person gå vidare till nästa grupp av behov vilka är 
trygghetsbehoven. För att personen ska känna trygghet måste tillvaron vara 
ganska stabil och förutsägbar. Trygghet innebär för ett barn bland annat att 
slippa oroa sig för något obehagligt antingen det gäller svårigheter i skolan eller 
i hemmet. Barnet behöver för att känna trygghet ett visst mått av normer och 
regler i tillvaron. I skolan behöver eleverna känna att de är trygga med 
kamraterna och lärarna samt veta att de inte hotas att bli till åtlöje eller bli 
mobbade.  
 
När barnet känner trygghet skapas behov av kärlek och social anknytning 
(Imsen, 1992). Behovet innebär både behov att få och att ge något på det 
mellanmänskliga planet. Maslow förklarar denna tredje behovsgrupp med att 
människan är en social varelse. På nästa steg uppåt i pyramiden, i den fjärde 
gruppen, finns behovet av erkännande och respekt. Behovet grundar sig i en 
längtan att ha en positiv uppfattning om sig själv. Allra överst i hierarkin 
kommer behovet att förverkliga sig själv. Detta behov kommer när de lägre 
behoven är tillfredsställda och tillvaron är trygg och säker. 
 
Behovsgrupperna bygger på varandra som avsatserna i en pyramid (Imsen, 
1992). Om ett behovssteg är bristfälligt tillfredsställt är det svårt att kliva vidare. 
Det betyder att underliggande behov måste var någorlunda tillgodosedda innan 
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en person kan gå vidare mot högre nivåer. Behoven ska inte heller ses som 
isolerade från varandra utan i ett sammanhang. Det är också så att behoven 
formas i samspel med omgivningen.  
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Metod                
 
Jag har genomfört en empirisk studie för att få ta del av den erfarenhet som 
verksamma lärare besitter om grupper i en skolkontext samt hur de hanterar det 
sociala samspelet och samarbetet i klassen. Jag ville även ta del av de 
erfarenheter som eleverna själva har om sin situation i skolan. 
 
Jag har besökt lärare och elever på två olika skolor. Mitt val av skolor har skett 
genom att jag sedan tidigare kände till skolorna eftersom jag har haft dem som 
praktikskolor. Den ena skolan är en F-9 skola med ca 700 elever medan den 
andra skolan är en F-5 skola med ca 260 elever. På båda skolorna arbetar man 
med åldersintegrerade klasser. Skolorna har ungefär lika många elever i år F-5. 
Båda skolorna finns i en mindre kommun i södra Sverige. 
 
I min empiriska undersökning har jag intervjuat fyra lärare som arbetar som 
klasslärare i år 3-5. Jag har frågat lärarna om deras erfarenheter av grupper i 
skolsammanhang samt hur de arbetar för att skapa ett gott socialt lärande- och 
samarbetsklimat i klassrummet. Jag valde att intervjua lärarna eftersom de under 
en intervju troligen kan ge mer information än i en enkät med fasta 
svarsalternativ. En intervju ger också större möjlighet att ställa följdfrågor och 
respondenten kan utveckla och fördjupa svaren (Bell, 1993). 
 
Mina intervjuer var halvstrukturerade vilket innebar att de hade karaktären av ett 
samtal. Intervjufrågorna (Se bilaga 1) hade jag formulerat innan intervjun för att 
försäkra mig om att täcka det område jag ville få information om. Vid intervjun 
noterade jag svaren på frågorna under samtalets gång. För att lättare kunna 
skriva ner svaren använde jag en intervjuhandledning vilken jag hade förberett 
innan intervjun började. Intervjun gav möjlighet för respondenterna att till en del 
prata fritt omkring frågorna och de tankar de väckte (Bell, 1993).  
 
En nackdelen med att anteckna intervjusvaren är att betoningar och känslor inte 
framgår som vid en bandinspelning. Det finns också en risk att viss information 
går till spillo. Jag valde ändå att inte använda bandspelare vid intervjuerna 
eftersom respondenten kan känna sig besvärad av att bli bandad och att det 
naturliga samtalet kan hämmas på grund av detta.   
 
Mitt val av respondenter har skett genom att jag sedan tidigare hade kännedom 
om två av dessa lärare och deras arbetsuppgifter. De två lärarna har jag under 
min utbildning haft som praktikhandledare. Dessa två lärare hänvisade mig 
sedan till ytterligare två lärare. De berörda lärarna tog jag tidigt kontakt med 
genom telefonsamtal. Under telefonsamtalen presenterade jag mig och berättade 
om syftet med mitt arbete. Jag fick tillåtelse att intervjua lärarna samt låta deras 
elever besvara en enkät. Efter samtalet skickade jag per post intervjufrågorna till 
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lärarna för att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Lärarna fick frågorna en 
till två veckor före intervjuerna. 
 
Samtliga intervjuer ägde rum i lärarnas klassrum efter skoldagens slut. 
Intervjuerna varade mellan 45 minuter och en timma och under denna tid 
avbröts inte intervjuerna vid något tillfälle. Någon ytterligare person var inte 
närvarande i klassrummet. När jag hade genomfört intervjun och skrivit ut mina 
anteckningar lät jag varje intervjuperson läsa igenom utskriften för att verifiera 
att jag hade tolkat denne på ett riktigt sätt. 
 
Jag har även låtit eleverna till respektive lärare besvara en enkät. (Se bilaga 2) 
Eleverna lät jag besvara en enkät därför att jag ville fråga ett större antal elever 
och ansåg att intervjuer och sammanställningen av intervjuerna skulle ta för lång 
tid i anspråk. Samtidigt måste man vara medveten om att frågorna i en enkät kan 
feltolkas. Det är viktigt att formulera frågorna på ett så precist sätt som möjligt 
så att de tolkas på i stort sett samma sätt av alla svarspersoner. Svarspersonerna 
måste dessutom tolka frågorna på samma sätt som man själv (Bell, 1993).  
 
För att kontrollera om enkäten fungerade testade jag den på tre personer. 
Testpersonerna var i samma ålder som de elever som senare skulle få besvara 
enkäten. Testpersonerna fick besvara enkäten under liknande förhållanden som 
senare skulle gälla för eleverna. Genom att pröva enkäten kunde jag se hur lång 
tid det tog att besvara den och om frågorna och instruktionerna var klara och 
lätta att förstå. Detta tillfälle gav mig även möjlighet att se om det fanns någon 
fråga som behövde strykas för att den inte gav användbar information eller om 
det enligt testpersonerna saknades någon viktig fråga (Bell, 1993). 
 
De elever som skulle besvara enkäten fick inte i förväg ta del av de frågor som 
skulle ställas till dem. Hade de fått ta del av frågorna innan enkäten skulle 
besvaras hade det funnits en risk att de hade diskuterat frågorna och då blivit 
påverkade av varandra. Jag delade personligen ut enkäten till eleverna därför att 
jag kunde se flera fördelar med detta. Dels hade jag möjlighet att förklara syftet 
med min undersökning, dels såg jag till att få enkäten ifylld på en gång och fick 
på så sätt så litet bortfall som möjligt.  
 
Enkäten besvarades av eleverna under den lektionstid som jag hade fått till 
förfogande. Innan enkäten delades ut till eleverna förklarade jag hur den skulle 
fyllas i. Eleverna hade 20 minuter till sitt förfogande för att besvara frågorna. De 
satt utspridda i klassrummet och samtalade inte med varandra under tiden de 
fyllde i enkäten. De elever som blev klara snabbt lämnade in enkäten till mig 
och satte sig sedan på sin plats igen. Inte någon elev behövde skriva sitt namn på 
enkäten eftersom syftet med undersökningen inte var att få kännedom om 
enskilda elevers situation. 
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Intervjufrågorna samt frågorna i enkäten presenteras i bilagor. Intervjufrågorna 
presenteras också i direkt anslutning till svaren i resultatdelen. 
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Resultat 
 
I resultatdelen redovisar jag först de svar som jag fick vid intervjuer med lärare. 
Lärarnas svar presenteras i direkt anslutning till frågorna och jag har valt att 
redovisa en intervjufråga i taget och varje lärares svar för sig. Svaren på 
frågorna är inte ordagrant återgivna eftersom det skulle skapa problem för 
läsaren. Jag har sammanfattat lärarnas svar och min strävan har varit att återge 
respondenternas svar så korrekt som möjligt. Efter varje fråga har jag gjort en 
kort sammanfattning av samtliga lärares svar. Intervjufrågorna är markerade 
med fet stil för att göra läsningen tydlig. Jag har valt att låta lärarna vara 
anonyma och kallar dem för Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4. Efter 
lärarnas frågor och svar kommer en redovisning av enkäten till elever. 
 
1. Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Lärare 1: 
Jag är lågstadielärare och har kompletteringsfortbildning i matematik. Jag har 
arbetat som lärare i 24 år. 
 
Lärare 2: 
Jag är mellanstadielärare och har arbetat i 29 år.  
 
Lärare 3: 
Jag är mellanstadielärare och har arbetat i 27 år.  
 
Lärare 4: 
Jag är gymnasieekonom och lågstadielärare samt har vidareutbildning på 
högskolenivå, bland annat i specialpedagogik och ma/no. Jag har arbetat som 
lärare i 20 år. 
 
Sammanfattning: Lärarna är lågstadielärare eller mellanstadielärare har arbetat 
som lärare mellan 20 och 29 år. 
 
 
2. Vad menar du kännetecknar en väl fungerande grupp i skolan? 
 
Lärare 1: 
En väl fungerande grupp kännetecknas av att man kan lita på att medlemmarna i 
gruppen gör det de ska. Gruppen kännetecknas också av att medlemmarna kan 
lyssna på varandra och att de kan arbeta tillsammans med olika personer, både 
andra barn och vuxna. Gruppens sammansättning och hur gruppen fungerar har 
stor betydelse för den enskilda elevens trygghet och utveckling. 
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Lärare 2: 
Gruppen kännetecknas av att alla i gruppen vågar föra fram sin åsikt. De förstår 
också att man inte alltid kan få sin vilja igenom utan ibland måste rätta sig efter 
andra. Klimatet i gruppen ska kännas tillåtande. En bra fungerande grupp 
kännetecknas också av kontroll. En kontroll på ett sådant sätt att man  bryr sig 
om varandra. En bra grupp kan betyda mycket för elevernas trygghet och 
utveckling. 
 
Lärare 3: 
En väl fungerande grupp kännetecknas av öppenhet, arbetsro och arbetslust. 
Gruppen kännetecknas också av att man tar hänsyn till varandra vilket är en 
förutsättning för att eleverna ska kunna samarbete. I gruppen kan man också ha 
roligt tillsammans och det är viktigt att man tar sig tid till skratt.  
 
Lärare 4: 
En väl fungerande grupp kännetecknas av att gruppmedlemmarna tar hand om 
varandra under hela skoldagen, både under lektionerna, rasterna och vid andra 
aktiviteter. De gör inte någon åtskillnad på om kompisen är en pojke eller flicka. 
Eleverna kan också besvara frågor utan att andra skrattar. Det är viktigt att alla 
vågar uttrycka sig. 
 
Sammanfattning: En väl fungerande grupp kännetecknas av att medlemmarna 
kan lyssna på varandra, samarbeta, rätta sig efter varandra och att alla vågar föra 
fram sin åsikt. I gruppen bryr man sig om varandra. 
 
 
3. Vilka faktorer anser du påverkar klimatet i gruppen? 
 
Lärare 1: 
Klimatet i gruppen påverkas av de olika personlighet som gruppmedlemmarna 
har. Det är inte bra om det finns för stort antal elever i en grupp som har 
problem av olika slag. Mycket kommer då att kretsa kring dessa olika elever 
vilket går ut över gruppens uppgift. 
 
En grupp som ska fungera bra får varken vara för stor eller för liten. Cirka 20 
elever är lagom i en klass. För få elever ger ingen dynamik i gruppen, men om 
det är för många elever hinner man inte se alla. En liten grupp kan vara mer 
lätthanterlig, men det är inte säkert att det bli mindre problem med en liten 
grupp. Det är bra om antalet pojkar och flickor är ungefär jämnt fördelat i 
gruppen.  
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Gruppklimatet påverkas också av om det finns ledare i gruppen. Är det en 
positiv ledare som fungerar bra i klassen och för övrigt kan det vara bra med en 
stark ”elevledare” i klassen. Det är då viktigt att han kan lyssna på andras 
åsikter. Om det är en negativ ledare påverkar det naturligtvis klassen negativt. 
En negativ ledare kan vara en som eleverna är lite ”rädda för” och inte vågar 
följa sin egen övertygelse inför. Finns det en negativ ledare är det viktigt att man 
uppmärksammar denne på olika sätt och kanske kan ”omvända” honom. Är det 
en positiv ledare kan man ju ta hjälp av denna på olika sätt och i olika 
situationer.  
 
Föräldrakontakten är också viktig. Det är bra om föräldrarna ställer upp på 
skolan och förstår att skolan är viktig. Det är inte bra om föräldrarna förmedlar 
en negativ attityd till skolan till sina barn. Om föräldrarna upplever att något inte 
är bra med skolan eller för deras barn är det viktigt att de pratar med läraren om 
det i stället.  
 
Lärare 2: 
Klimatet i gruppen påverkas av starka ledare i barngruppen. Det är inte bra om 
det finns för många starka ledare eftersom det lätt leder till trätor mellan barnen. 
Inför en stark ledare vågar de andra barnen inte vara sig själva och stå för sitt 
utan ”sneglar” alltid på ledaren. Man får då försöka dämpa den alltför ”kaxige” 
och höja de försiktiga. Ibland får man försöka lyfta fram andra sidor hos 
personen. Detta gäller också om någon blir den tyste i gruppen eller gruppens 
clown. Clowntendenser försöker jag negligera. Gruppklimatet kan påverkas 
negativt om det finns många elever som är tävlingsinriktade. Det blir jobbigt i 
klassen om alla måste kämpa för att alltid vinna. 
 
Gruppstorleken påverkar också klimatet. Jag vill helst ha en klass med cirka 20 
elever. Det är inte bra med för få elever. Det blir ingen grupp då utan enskilda 
individer. Men om gruppen är för stor blir man inte sedd och då finns risk att 
man måste utmärka sig. Det är bra om fördelningen mellan flickor och pojkar är 
ganska jämn. 
 
Föräldrakontakten är viktig. Det är nödvändigt att läraren har föräldrarna med 
sig i skolarbetet. Sedan kan aktiviteter utanför klassrummet som till exempel 
klassfester kan vara trevliga, men påverkar bara klassrumsklimatet till viss del. 
 
Lärare 3: 
Hänsyn, öppenhet, arbetsro, arbetslust samt att kunna ha roligt tillsammans är 
faktorer som påverkar klimatet i gruppen. Även faktorer som arbetssätten och 
elevernas förmåga att känna empati har betydelse. 
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Klimatet berörs även av de ledartyper som finns i barngruppen. Positiva ledare i 
gruppen leder sällan till några problem. De leder ofta gruppen framåt. Negativa 
ledare, speciellt de som blir positiva i barngruppen, kan det bli problem med 
eftersom de kan ha mycket makt i gruppen. Det kan leda till att läraren och 
ledaren står mot varandra. Det är då viktigt att läraren är öppen i samtal med 
eleverna. Läraren måste tänka på att inte skälla på ledareleven inför klassen. 
Detta kan leda till att eleverna vänder sig mot läraren. Det är bättre att ta undan 
eleven och prata med henne eller honom enskilt.  
 
Gruppstorleken inverkar också på gruppklimatet och cirka 20 elever kan vara 
lagom i en klass. Men det är svårt att säga vilket antal som är bäst. Det är olika 
faktorer som spelar in, till exempel sammansättningen av elever.  
 
Lärare 4: 
Det finns många faktorer som påverkar gruppklimatet. Sammansättningen av 
elever är en faktor. Trygga barn leder till en trygg barngrupp. Ett oroligt och 
otryggt barn påverkas på ett positivt sätt av andra barn som är trygga i gruppen. 
Det är också viktigt att uppmuntra rätt beteende. Att eleverna får träffa samma 
personer i skolan och inte behöver byta lärare så ofta är också viktigt. 
 
Klimatet påverkas också av gruppstorleken. Med en grupp på cirka 20 elever 
hinner läraren se alla elever och prata med alla. Eleverna orkar också lyssna på 
varandra under lektionerna, till exempel vid redovisningar. Min klass är nu 
delad i två grupper, mentorsgrupper, för vilka det finns en lärare per grupp. 
Detta är mycket bra för då hinner läraren med att samtala med alla elever. 
 
Samarbetet med eleverna och med föräldrarna är betydelsefullt. Dåligt 
samarbete med föräldrarna påverkar klimatet negativt. Ett sätt att samarbeta med 
föräldrarna är genom veckobreven där man som lärare både kan förklara olika 
undervisningsmetoder och vad klassen arbetar med. 
 
Sammanfattning: Gruppens storlek, gruppmedlemmarnas personlighet liksom 
ledartyper bland eleverna är några faktorer som påverkar gruppens klimat. En 
positiv ”elevledare” som kan lyssna på andras åsikter kan vara bra för klassen. 
En grupp på cirka 20 elever upplevs som lagom. Det ger dynamik i gruppen 
vilket kan vara svårare i en grupp med färre medlemmar. Läraren hinner också 
se alla elever om inte gruppen är för stor. Kontakten med föräldrarna betonas 
också. 
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4. Vilka olika slags gruppbildningar befinner sig eleverna i under 

skoldagen och vem skapar grupperna?  
 
Lärare 1: 
Eleverna befinner sig i många olika grupper både inom den egna klassen och 
tillsammans med de andra eleverna i arbetslaget. Eleverna är till exempel 
placerade gruppvis runt borden i klassrummet. Andra exempel på grupperingar 
är vid mattegenomgångar där eleverna löser uppgifter i smågrupper och under 
lektionerna i engelska då olika grupper bildas av alla elever i arbetslaget.  
Eleverna delas även in i olika grupperingar vid de lektioner som vi har ute i 
naturen. 
 
Det är i stort sett alltid jag som skapar de olika grupperingarna. Jag vill få 
grupper som fungerar bra och där eleverna kan arbeta bra tillsammans. Ibland 
får eleverna själva bestämma grupper, till exempel vid lektionerna ute. Om 
eleverna ska få bestämma grupper själva tar jag hänsyn till om det är ett 
passande tillfälle och vilken typ av arbetsuppgift det är. 
 
Lärare 2: 
Eleverna befinner sig i helklass och i olika mindre grupper. Eleverna är 
exempelvis placerade i smågrupper vid borden i klassrummet, de arbetar ibland 
med olika arbetsuppgifter i smågrupper och då och då bildar jag pojk- respektive 
flickgrupper. Jag bildar även små grupper för att träna samarbete. Ibland uppstår 
spontana grupper, till exempel vid uppgifter i engelska.  
 
Jag skapar nästan alltid grupperna. Jag försöker sätta ihop grupperna så att 
eleverna får arbeta tillsammans med olika klasskamrater, och inte hela tiden bara 
arbetar med sin kompis. Det är inte ofta som eleverna får bilda grupper själva. 
Det uppstår lätt problem då med elever som inte får vara med och med elever 
som inte passar att arbeta tillsammans.  
 
Lärare 3: 
Det är först den stora gruppen med alla elever i klassen. Sedan befinner sig 
eleverna i flera andra gruppsammansättningar under skolveckan. Eleverna 
arbetar till exempel vid vissa tillfällen i smågrupper med 3 till max 5 elever. Det 
bör inte vara mer än fem elever i en sådan här grupp annars blir inte alla elever 
hörda. Eleverna arbetar också i par. En gång i veckan delas eleverna i 
arbetslagets klasser från år 1-5 in i olika smågrupper för olika aktiviteter utifrån 
elevernas intressen. Eleverna bildar även olika grupper vid borden i 
klassrummen i och med att de är placerade gruppvis. Eleverna byter platser flera 
gånger under terminen och jag ser till att de får sitta med olika klasskamrater. 
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Det är nästen alltid jag som delar in eleverna i de olika grupperna. Jag är 
försiktig med att låta eleverna själva få välja grupper eftersom det lätt kan leda 
till ett utanförskap för någon elev. Eleverna tycker det är roligt att ibland få välja 
att arbeta ihop med sin kompis i klassen och vid vissa tillfällen kan eleverna få 
välja själva. Ett tillfälle kan vara att låta dem arbeta parvis för att lösa uppgifter 
när vi har matematikgenomgång. Vid andra matteuppgifter är det jag som väljer 
hur grupperna ska sättas ihop.  
 
Lärare 4: 
Det kan vara flera olika gruppbildningar, till exempel är det helklass där 
eleverna är åldersblandade, specialundervisning, olika grupparbeten och 
placeringen vid borden. Just nu sitter eleverna 2 och 2 vid borden, men klassen 
har haft flera olika grupperingar under läsåret. Eleverna brukar byta platser vid 
varje lov. 
 
Det är ibland jag och ibland eleverna som bestämmer grupper. Vid grupparbeten 
får eleverna ofta välja själva vem de ska arbeta med, men jag styr så att alla får 
arbeta med alla och inte bara väljer att arbeta med sin bästis. Eleverna får även 
komma med önskemål om vem de vill sitta tillsammans med vid borden. Ett 
tillfälle när jag bestämmer grupperna kan vara vid arbeten där eleverna delas in 
efter vilket ämne de valt. Har många elever valt samma ämne går jag in och gör 
fördelningen. 
 
Sammanfattning: Eleverna befinner sig i helklass och i olika mindre 
grupperingar. De är placerade i smågrupper vid borden och sitter i olika 
smågrupper vid genomgångar i matematik och under lektioner i till exempel 
engelska. Ibland bildas grupper för att eleverna ska tränas att samarbeta. Det är i 
stort sett alltid lärarna som skapar de olika grupperna. Detta gör de själva för att 
få grupper som fungerar bra och där eleverna kan arbeta tillsammans.  
 
 
5. Vad tar du som lärare hänsyn till när du planerar olika 

gruppsammansättningar? 
 
Lärare 1: 
Jag tar hänsyn till hur eleverna passar ihop. Det är inte bra att sätta elever som 
inte går bra ihop i samma grupp. Det leder lätt till att det blir trams i gruppen 
men det är sällan eleverna blir osams. Det är bra att ha med någon elev i varje 
grupp som är bra på att ”dra” och kan driva arbetet framåt. Det leder oftast till 
att gruppen arbetar bra tillsammans.  
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Lärare 2: 
Jag tar hänsyn till olika saker vid planering av grupper beroende på syftet med 
gruppen och målet för uppgiften. Grupperna kan bestå under olika lång tid 
beroende på syftet och målet med uppgiften. Har gruppen ett kunskapsmål är det 
bra om det finns någon i varje grupp som ”drar” och kan driva arbetet framåt. 
Det är i detta fall inte bra att låta elever som lätt blir osams vara i samma grupp.  
 
Lärare 3: 
Vid gruppbildningar tar jag hänsyn till syftet med sammansättningen och 
gruppens uppgift, till exempel om jag sätter ihop grupper för att eleverna ska 
lära känna varandra, lära sig samarbeta med olika personer eller om eleverna 
delas in i grupper för att utföra ett arbete. Andra faktorer att ta hänsyn till är 
elevernas förmåga och relationerna i elevgruppen. Det är bra att blanda eleverna 
så att det finns olika förmågor i grupperna. Vad gäller relationerna finns det 
elever som inte passar ihop vilket man får ta hänsyn till. Kompisar arbetar oftast 
inte bra tillsammans och därför är det inte bra att sitta tillsammans med sin 
kompis under en lång tid. Det är också bra att låta eleverna byta grupper då och 
då för att förhindra att de blir låsta i roller som de kanske vantrivs med eller som 
på annat sätt inte är bra för dem och klassen. Det kan vara  svårt att komma ur 
en sådan roll. 
 
Lärare 4:  
När jag delar in eleverna i olika grupperingar tar jag hänsyn till flera olika saker. 
Det kan vara elevernas intresse och deras egna erfarenheter. Man kan till 
exempel utnyttja elevernas egna erfarenheter genom att låta dem själva berätta. 
Vidare tar jag hänsyn till kön, om det är en svag eller god läsare samt elevernas 
egna önskemål. Jag tänker också på elevernas familjebildning. Det är inte bra att 
placera flera elever med otrygga hemförhållanden i samma grupp. För elever 
som inte har några syskon kan det var bra att vara tillsammans med elever som 
har flera syskon. Andra saker att tänka på är hur eleven är som kamrat och om 
han eller hon kan visa hänsyn. En elev som inte får något gjort placeras 
tillsammans med elever som driver. Elever som har annat språk än svenska 
sprids ut i grupperna. Man måste också tänka på hur man placerar elever som 
har någon form av handikapp. 
 
Sammanfattning: Vid gruppbildningar tar lärarna hänsyn till syftet med 
sammansättningen och gruppens uppgift. Har gruppen ett kunskapsmål tas 
hänsyn till elevernas förmåga och det är då bra med någon som kan ”dra” och 
föra gruppens arbete framåt. Lärarna tar också hänsyn till relationer. Elever som 
lätt blir osams placeras i olika grupper.  
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6. Hur anser du att man kan arbeta för att få en utvecklande och positiv 
atmosfär i gruppen? 

 
Lärare 1: 
Det är positivt för gruppatmosfären är att ha samma placering vid borden i 
klassrummet under hela terminen. Jag ser flera fördelar med att eleverna 
behåller placeringen. En fördel är att eleverna slipper ”hitta” varandra och prata 
sig samman vilket tar tid för dem när de byter platser. Uppstår konflikter på 
något sätt är det bättre att lösa dem än att flytta på eleverna. Det är också viktigt 
att starta dagen tillsammans och gå igenom vad som kommer att hända under 
dagen, men också att avsluta dagen tillsammans. Bra för gruppatmosfären är 
också värderingsövningar och drama. På skolan arbetar vi regelbundet med olika 
övningar i detta då eleverna bland annat tränas att stå för sina åsikter. 
 
På skolan finns två elever från varje klass som är kamratstödjare. De ska vara 
uppmärksamma på om något händer i skolan, till exempel om någon blir retad 
eller är utanför. Eleverna kan också gå till dem om de behöver det. 
Kamratstödjarna på skolan träffas cirka en gång i månaden. Då har de möjlighet 
att tillsammans med vuxna samtala om vad de varit med. Varje vecka har 
klassen också kompissamtal. Vid dessa samtal får eleverna berätta om 
eventuella konflikter på skolan eller några andra saker som har hänt  under 
veckan. 
 
Det finns också olika regler på skolan som talar om vad som gäller ute och inne, 
bland annat vad som gäller för bollspel. Alla regler diskuteras i klassrådet. 
Klassrumsregler fortplantas från de äldre eleverna till de yngre i och med att 
skolan arbetar åldersintegrerat. 
 
Föräldrarnas attityder till skolan kan även påverka atmosfären i klassen. Det är 
viktigt att föräldrarna inser sin betydelse för eleverna. Ett sätt att visa detta kan 
vara att som förälder hjälpa sitt barn med läxorna. Det viktigaste är inte att 
föräldrarna sitter med den största kunskapen utan att de finns som ett stöd för sitt 
barn.  
 
Lärare 2: 
Det är lätt att racka ner på eleverna om det händer något negativt, men det är 
viktigt att tänka på att alltid uppmuntra det som är positivt. Det är också viktigt 
att stävja gnäll, exempelvis vid klassråden. Som lärare ska man själv vara ett 
gott exempel. Olika övningar för att stärka gruppatmosfären kan vara bra men 
viktigast är ändå att under det vanliga arbetet i klassen tänka på småsaker som 
påverkar atmosfären på ett bra sätt.  
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Lärare 3: 
Varje dag startas och avslutas med mentorstid. Klassen sitter då tillsammans i 
ring för att få information om dagen som kommer eller samtala om dagen som 
gått. Vi tar upp olika frågor som berör klassen och skolan. 
 
Klassen har också kompissamtal. Det är ett samtal som sker i tre steg och där 
eleverna får möjlighet att reda ut konflikter. Alla elever måste få komma till tals 
och läraren finns alltid med i samtalet. Det är viktigt att alltid fullfölja ett 
kompissamtal och därför är det bra om gruppen inte är för stor. Om gruppen är 
stor kan man ha klassråd i stället då eleverna tillsammans med läraren diskuterar 
olika frågor.  
 
På skolan finns även kamratstödjare. De ska hålla ett extra öga på vad som 
händer mellan eleverna på skolan. Kamratstödjarna får gå på utbildning för att 
lära sig hur de ska agera. De går också regelbundet på möten för att tillsammans 
med någon vuxen ha möjlighet att samtala om det som kan ha hänt. Andra 
elever kan gå till kamratstödjarna om de sett något, men alla elever ska tänka på 
att vara kamratstödjare. 
 
I klassen finns även klassrumsregler som man diskuterar då och då. Ofta tas 
någon eller några regler i taget upp till diskussion. Klassrumsreglerna får inte 
var för många eftersom det då kan vara svårt att se till att de följs. 
 
Lärare 4:  
Jag tycker det är viktigt att tala med alla elever varje dag liksom att uppmuntra 
eleverna och ge dem ansvar. Jag vill också ha ett klassrum öppet för alla, både 
elever och föräldrar. Föräldrarna ska alltid känna att de är välkomna till skolan. I 
vår klass hälsar föräldrarna på då och då. Ibland kommer de bara en liten stund. 
Det har även kommit far- och morföräldrar och hälsat på. 
 
Det är också viktigt att tänka på att ha regler som alla kan klara av. Klassen har 
inte så många regler nu. Det fanns fler när de gick i de lägre åren. Reglerna 
följer dock klassen och finns outtalat hos eleverna.  
 
Jag tycker också att läraren ska vara öppen och ärlig. Kommer man till skolan 
med huvudvärk någon dag ska man tala om att man har ont i huvudet. Man ska 
inte vara rädd för att visa känslor. 
 
Klassen har varje vecka mentorstid då vi diskuterar olika frågor. Bland annat tar 
vi upp eventuella problem som kan förekomma i klassen. Men oftast tar vi upp 
problemen genast de dyker upp och sparar det inte till en viss tidpunkt.  
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En pojke och en flicka i klassen fungerar som kamratstödjare. Deras uppgift är 
att ha ett extra öga på vad som händer mellan eleverna på skolan. 
Kamratstödjarna får gå på utbildning för att lära sig hur de ska agera. De går 
också regelbundet på möten för att ha möjlighet att samtala om det som kan ha 
hänt. I kamratstödjarteamet ingår även vuxna. Andra elever kan gå till 
kamratstödjarna om de sett eller varit med om något. Uppstår ett problem tar vi 
oftast upp det direkt i klassen och sparar det inte till ett visst tillfälle. 
 
Sammanfattning: Lärarna arbetar regelbundet med olika aktiviteter för att 
stärka klassernas ”vi-anda”, till exempel med drama och värderingsövningar. 
Elevernas samlas även till kompissamtal och det finns elever som är 
kamratstödjare. Det finns regler som talar om vad som gäller ute och inne. I 
några klasser startar och avslutar man dagen tillsammans för att prata om det 
som händer i klassen. Det är viktigt att alltid uppmuntra det som är positivt. 
Läraren ska föregå med gott exempel. 
 
 
7. Arbetar du regelbundet med aktiviteter för att stärka gruppens vi-anda? 
 
Lärare 1: 
Klassen har varje vecka kompissamtal då vi pratar om vad som här hänt under 
veckan. Vi arbetar också med värderingsövningar och varannan vecka har 
klassen dramaövningar.  
 
Lärare 2: 
Vi arbetar med värderingsövningar, till exempel fyra hörn. Vidare arbetar vi 
regelbudet med dramaövningar och så finns kamratstödjarna. 
 
Lärare 3: 
Jag arbetar regelbundet med gruppstärkande övningar ur boken Gruppen som 
grogrund av Gunilla O. Wahlström. Klassen har också aktiviteter som till 
exempel mentorstiden, kompissamtalen och klassråden.  
 
Lärare 4: 
Jag arbetar varje dag med olika saker, ibland fem minuter och ibland 20 minuter. 
Klassen arbetar med övningar som finns i Gunilla O. Wahlströms bok Gruppen 
som grogrund. I klassen arbetar vi också mycket med värderingövningar och 
samtal. 
 
Sammanfattning: Alla lärare arbetar regelbundet med aktiviteter för att stärka 
gruppens vi-anda. Det är aktiviteter som drama- och värderingsövningar, 
klassråd och kompissamtal. I klasserna finns även kamratstödjare. 
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8. Vilka ledaregenskaper anser du är viktiga för en lärare?  
 
Lärare 1: 
Det är viktigt att man som lärare har framförhållning och hela tiden ligger steget 
före. Detta gäller allt arbete som hör skoldagen till. I detta ingår också att man 
har bra organisationsförmåga. Det är också viktigt att man har en relation till 
varje barn. Eleverna måste känna att de kan vända sig till läraren med alla sina 
frågor och funderingar. Läraren ska inte vara kompis med eleverna utan vara 
vuxen. 
 
I ledarrollen ingår också att våga säga till även andra lärares elever. Man får inte 
blunda för det som händer under skoldagen. Alla barn på skolan är allas barn. 
 
Vilken ledarstil man har beror lite på ens personlighet. Det är viktigt att vara sig 
själv för annars blir det man gör inte äkta. 
 
Lärare 2: 
En viktig ledaregenskap är att vara lugn och inte brusa upp. En lärare måste 
också ha en vilja att se alla elever och tycka om alla. Man måste även kunna 
medla så att ingen känner sig som förlorare. Det är också bra om läraren har ett 
visst mått av prestigelöshet. Ibland kan läraren behöva ge med sig även om man 
vet att man har rätt eftersom det finns elever som ser till att driva frågor till sin 
spets vilket kan bli jobbigt för alla.  
 
Lärare 3: 
För lärare gäller samma regler som för alla ledare. Läraren ska ha vissa 
förmågor, såsom att kunna organisera, strukturera och stimulera. Detta gäller 
inte bara undervisningen utan för arbetet i skolan totalt vilket är viktigt att tänka 
på. En pedagog har även en fostrande uppgift. Det är också viktigt att läraren 
som ledare visar eleverna respekt.  
 
Läraren ska även vara ärlig och rättvis, rak och öppen. Är man öppen får man 
öppna elever. Det är inte heller fel att ha ett visst temperament. Genom 
kroppsspråket eller en blick kan eleverna då läsa av sin lärare. Läraren ska 
kunna tala om att han/hon känner sig glad, ledsen eller inte är i form. 
 
Läraren ska även var bestämd men utan att skrika till eleverna. Blir man arg på 
en elev ska man plocka ut eleven och prata enskilt med eleven och inte inför 
klasskamraterna. Det är också viktigt att visa att man tycker om eleverna. 
Läraren ska ha en vänskapsrelation till eleverna – vara vuxen ledare men ändå 
vän. 
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Lärare 4:  
För läraren som ledare är det viktigt med planerade arbetspass, att vara lyhörd 
och att ha regler. Det är likaså viktigt med kontinuitet, men inte på ett sådant sätt 
att man låser sig. 
 
Man ska ha en ledarstil som tydligt visar vem som bestämmer, att det är jag som 
lärare som bestämmer. På klassråden får eleverna göra sin röst hörd. 
 
Sammanfattning: En lärare ska ha bra organisationsförmåga och kunna ha 
framförhållning och alltid ligga steget före. Läraren ska också vara lugn, ärlig, 
rättvis och öppen. Det är viktigt att ha en relation till varje barn. Läraren ska 
vara vuxen ledare och en vän. 
 
 
9. Är det några du skulle kunna tänka dig att be om hjälp med att hantera   
    sociala relationer i klassrummet? 

 
Lärare 1: 
Jag ser arbetslaget som en stor tillgång och ett stort stöd. I arbetslaget tas olika 
frågor upp till diskussion, och därför blir kollegorna i arbetslaget de som man i 
första hand vänder sig till. Om den eller de berörda eleverna går hos 
specialläraren så kan man diskutera problemet med henne. 
 
Jag upplever inte att de sociala relationerna i klassen skapar några större 
problem. Det är inte så ofta som andra personalgrupper behöver kopplas in för 
att lösa relationsproblem i klassen. Om det finns problem som inte går att lösa i 
klassen finns till exempel kurator och psykolog att tillgå. Klasskonferenserna 
där olika personalgrupper som lärare, skolsköterska och psykolog ingår kan vara 
ett tillfälle att diskutera problemen. Men konferenserna äger rum en gång per 
termin, och det är därför viktigt att inta spara eventuella problem tills det är dags 
för konferens. 
 
Lärare 2: 
Om det finns behov av att koppla in annan personal så ska man göra det. Det 
kan till exempel var den fritidspedagog och den speciallärare som finns för 
klassen som man kan diskutera problemen med. Är det stora bekymmer med 
relationerna i klassen kan man vända sig till skolpsykologen. 
Kamratstödjarteamet som består av både elever och vuxna kan också vara några 
att vända sig till och då de vuxna i teamet.  
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Lärare 3: 
Om det finns en dramapedagog på skolan kan man be dramapedagogen om hjälp 
för att till exempel göra värderingsövningar med eleverna. Specialpedagogen 
kan ha samtal med eleverna för att reda ut olika situationer. Det går även att 
vända sig till kuratorn eller skolpsykologen för att få hjälp. Så finns kollegor 
som kan vara ett bra stöd. Det finns hjälp att få om det behövs, men man är ändå 
ganska ensam som lärare. 
 
Lärare 4: 
Läraren kan till exempel be kamratstödjarna på skolan om hjälp. Eleverna kan 
även hjälpa varandra. De kan be sin bästis om hjälp och stöttning om det är 
någon som retas med dem. 

Det finns även skolsköterska att tillgå samt skolpsykolog. Men det är inte ofta 
man behöver be dessa personer om hjälp. Rektor kallar till elevvårdskonferens 
om det skulle vara något alldeles särskilt som har inträffat.  
 
Sammanfattning: Lärarna anser att kollegorna i arbetslaget kan vara ett stort 
stöd liksom specialläraren. Skolans kurator, psykolog och skolsköterska kan 
också vara till hjälp. Även skolans kamratstödjare kan hjälpa till. Det är viktigt 
att reda ut eventuella problem genast.  
 
 
Enkät till eleverna 
 
Av de totalt 71 elever som deltog i enkätundersöknigen svarade alla elever utom 
fyra att de trivs i sin klass. Alla elever har kamrater i sin klass, men två elever 
uppger att de ibland inte hade någon att leka med på rasten. Det är inte någon 
elev som svarar att det aldrig finns någon att leka med. Två elever svarar att de 
ofta blir ovän med någon klasskamrat medan 20 elever svarar att de blir ovän 
med någon då och då. Av de övriga eleverna svarar 18 att de aldrig blir ovän 
med någon. Fyra elever kan ibland känna sig rädda i skolan medan övriga elever 
uppger att de aldrig känner sig rädda. 
 
På frågan om det är bra arbetsro i klassrummet svarar 65 elever att de tycker det. 
En elev svarar att det aldrig är bra arbetsro och fem svarar att det sällan finns 
arbetsro. 53 elever tycker att de kan samarbeta med vem som helst. Av de övriga 
eleverna är det tre som svarar att de aldrig kan samarbeta med någon. Alla 
elever utom fem anser att klasskamraterna lyssnar till dem under lektionerna.  62 
elever anser att de vågar säga vad de tycker, sex elever uppger att de nästan 
aldrig vågar framföra sin åsikt medan tre elever aldrig vågar säga vad de tycker.   
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På frågan om det finns vissa i klassen som vill bestämma över andra svarar 35 
elever att det inte finns det. 36 elever tycker att det finns vissa som vill 
bestämma mycket över andra. 68 elever upplever att det är bra eller mycket bra 
stämning i klassen, medan tre elever uppger att det ibland inte är det. Inte någon 
elev svarar med ett tydligt nej på frågan. 65 elever uppger att de trivs med sina 
lärare, fem elever trivs inte så bra med sina lärare och en elev trivs inte alls med 
sin lärare. Det är även 65 elever som uppger att de litar på sina klasskamrater, 
fem som inte helt litar på andra och en som inte litar alls på sina kamrater.  
 
På frågan om vilka sätt och i vilka situationer som man i klasserna samtalar om 
trivseln i skolan anger 66 elever att man i klassen på något sätt samtalar om 
trivseln. De ger svar som att klassen har kompissamtal, kompissnack, samling, 
kamratstödjare eller mentorstid. Flera elever svarar att de sitter i en soffa och 
pratar om hur det är på rasterna och hur de trivs. En elev svarar: Vi sitter i soffan 
varje måndag och pratar om det i skolan. Eleverna svarar också att trivseln 
kommer upp på dramalektioner. En elev svarar att de pratar om det händer något 
och ytterligare en elev svarar att de pratar om någon gråter. Fyra elever lämnar 
inte något svar på frågan. En elev svarar att man i klassen aldrig pratar om 
trivseln. Eleven skriver: Jag tycker att det är svårt att prata om sån´t. 
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Diskussion 
 
I min diskussion vill jag knyta samman litteratur och resultat för att se om jag 
har fått mina frågeställningar besvarade. Jag vill också inflika mina reflektioner 
över det jag har kommit fram till. Jag har i min diskussion valt att utgå från 
frågorna i problemformuleringen och använder dessa som rubriker. 
 
 
Vad är en grupp? 
 
I min teoridel framgår att en skolklass är ett exempel på en formell grupp med 
ett formellt ledarskap, bestämda uppgifter och mål samt regler och rutiner. 
Samtidigt som gruppen är formell är den informell i och med att eleverna i 
klassen bildar flera olika mindre informella grupper. För att förstå vad det är 
som händer i en grupp, formell eller informell, och hur den fungerar behövs 
kunskap om gruppen som en helhet. Men denna kunskap räcker inte utan det 
behövs även kunskap om alla de olika delar som ingår i begreppet grupp. Roller 
och relationer, kommunikation, ledarskap, regler och normer, gruppmål likväl 
som individuella mål, maktfördelning kan ses som små delar vilka alla påverkar 
gruppen.  
 
Jag ser det som angeläget att lärare inte enbart ser till den formella gruppen som 
klassen utgör, utan hela tiden är medveten om och reflekterar över vad som sker 
i de olika informella grupper som eleverna spontant bildar. Jag tror att mycket 
av det som sker i en grupp inte alltid sker helt öppet. Här gäller det för lärare att 
”ha ögon i nacken”. Lärare är inte heller med sin klass under hela skoldagen 
vilket gör det svårt att vara medveten om allt som sker mellan eleverna. Jag tror 
att ett öppet och tillåtande klimat i klassen underlättar för elever och lärare att 
samtala med varandra om vad som sker i gruppen. Dessa samtal anser jag vara 
viktiga och de måste pågå regelbundet. Detta är något som även de lärare som 
jag intervjuade framhöll vara viktigt. 
 
I både teori och empiri framgår att den lilla gruppen är viktig för oss människor. 
En liten grupp som fungerar väl påverkar vår livskvalitet på ett positivt sätt och 
kan vara en kraftkälla för individen. Lärarna betonar i sina svar att en väl 
fungerande grupp har stor betydelse för den enskilde individens trygghet och 
utveckling. I gruppen kan vi känna gemenskap och få bekräftelse från andra. Vi 
får våra värderingar från gruppen och lär oss hur vi ska bete oss i ett socialt 
sammanhang. Detta tycker jag visar på hur viktigt det är för lärare att arbeta för 
att få ett bra socialt klimat i sin klass. Det är inte svårt att tänka sig hur rädd och 
utanför den kan känna sig som är utsatt för negativt grupptryck eller är utesluten 
ur den gemenskap en grupp kan ge. 
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Hur fungerar gruppen i en skolkontext? 
 
I litteraturen framgår som jag tidigare skrivit att det är viktigt för lärare att se 
både till den helhet som gruppen utgör och även till varje del som ingår i 
begreppet grupp. Det är också viktigt att lärare tänker på att den dynamik som 
finns i en grupp ständigt förändras, till exempel om det kommer en ny elev till 
klassen eller om någon lämnar klassen.  
 
I litteraturen framgår att det i en grupp finns olika mål, till exempel mål som 
talar om varför gruppen finns och vad den fyller för funktion. Det kan finnas 
mål som hela gruppen arbetar för men det kan även vara så att 
gruppmedlemmarna har egna mål. Detsamma gäller mål för relationerna och 
ledarskapet i en grupp. Ofta kan detta vara outtalat vilket kan leda till att det 
uppstår problem. Också när det gäller normer så finns det vissa som gäller för 
hela gruppen, formella normer, och vissa som enskilda individer sätter upp.  
 
Jag tror att det är viktigt att det i en skolklass inte bara finns kunskapsmål för 
eleverna utan även mål för den sociala samvaron. Dessa mål måste diskuteras i 
klassen och diskussionerna kan handla om roller och relationer, regler och 
normer samt vilka maktstukturer det finns i gruppen. Eleverna ska förstå att det 
är angeläget att prata om detta och att det är betydelsefullt med deras åsikter. 
Genom att låta eleverna samtala med varandra blir de medvetna om vad som 
händer i skolan, både i klassrummet och ute på rasterna. I lärarnas svar syns 
också att de regelbundet för samtal med eleverna om relationer och regler. En av 
lärarna talar även om kontroll och menar att det är viktigt med en kontroll som 
innebär att man i klassen bryr sig om varandra och tar hänsyn till varandra. 
 
 
Hur kan man skapa ett gott socialt samarbetsklimat i klassrummet? 
 
I både teori och empiri framgår att när en grupp är nybildad finns det mycket 
otrygghet i gruppen. Gruppmedlemmarna känner ännu inte varandra och det 
saknas tydliga regler för umgänget. Målen för gruppens arbete är inte heller 
klara. Under den första tiden är det därför viktigt att läraren hjälper eleverna att 
lära känna varandra och att skapa en ”vi-känsla” i klassen. Läraren ska tala om 
vilka mål som finns för relationerna och undervisningen. Läraren ska också vara 
tydlig i sin ledarroll och vara den som skapar ordning och sammanhållning. Hur 
gruppen fungerar har stor betydelse för elevens trygghet, utveckling och lärande. 
 
Jag tycker att det är ett stort och angeläget ansvar för lärare att arbeta med den 
sociala processen i gruppen. Läraren ska var ett stöd för gruppen och inte lämna 
den åt sitt öde. Det är mycket viktigt att ägna den första tiden åt aktiviteter som 
gör att eleverna lär känna varandra. Men lärare får inte slå sig till ro efter de 
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första veckorna och tro att gruppen kommer att fungera resten av terminen. Det 
sker hela tiden förändringar i gruppen och därför måste lärare kontinuerligt 
arbeta med förhållningssätt och relationer. Det kanske inte alltid är lätt att göra 
något, men det är viktigt att försöka och att ingripa även om det kanske inte 
hjälper med detsamma. 
 
Jag anser att den blivande läraren under sin utbildning måste få lära sig att se hur 
strukturer som har med makt och relationer utvecklas i klassrummet och hur 
grupper ska hanteras. På lärarutbildningar är det angeläget att den blivande 
läraren ges tillfälle till övning innan det är dags att komma ut i verkligheten. 
Sedan är det också viktigt att varje lärare reflekterar över sitt arbete och inte bara 
tar till sig olika metodiska grepp. Det gäller att hittar sitt eget sätt att arbeta och 
det sätt som passar för individerna i den klass som är aktuell.  
 
I både teori och empiri framhålls betydelsen av normer och regler. Normer och 
regler behövs både för ordningen och umgänget. De skapar trygghet och ger 
samhörighet vilket är positivt för gruppens klimat. En trygg och säker 
klassrumsmiljö är också en förutsättning för gott lärande. Det är pedagogens 
uppgift att skapa en trygg miljö i skolan, men det är viktigt att nå detta mål 
tillsammans med eleverna. Det är därför bra att diskutera reglerna med eleverna 
och tillsamman välja ut de regler som ska gälla i klassen. Reglerna ska vara 
klara och entydiga och kunna accepteras av alla. Reglerna ska inte vara för 
många eftersom det kan leda till att eleverna känner sig otrygga. Det kan också 
vara svårt att se om reglerna efterföljs om det finns många regler. 
 
I litteraturen framgår att det är viktigt för elever att ha goda relationer till sina 
kamrater. Goda relationer betyder mer för en elevs prestationer i skolan än 
begåvning och anlag. Under de första veckorna med en grupp är det störst 
möjlighet att påverka hur relationsmönstret utvecklas. Läraren har under denna 
tid till uppgift att variera olika övningar, lekar och arbetsuppgifter i klassen så 
att alla elever får visa upp så många olika sidor av sig själva som möjligt. Det 
kan vara svårt för en elev att senare ändra det omdöme som andra har gett. 
Eleven kan då komma in i en roll som inte känns naturlig och bekväm. Det är 
svårt att komma ur en sådan roll och prova ett annat sätt att vara eftersom det är 
svårt att själv förändra en roll. Det är lärarens ansvar att med genomtänkta 
metoder bygga upp relationerna i klassen. Det är viktigt att prata med eleverna 
om relationerna eftersom de själva är medvetna om hur relationsmönstret i 
gruppen är. 
 
Jag menar att det är en stor och viktig uppgift för lärare att arbeta med 
relationerna i en klass. Läraren måste ta reda på vad det är som händer i en 
grupp och då inte bara vad som händer under lektionerna utan även vad som 
händer utanför klassrummets väggar. Mycket av det som händer till exempel på 
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rasterna följer med eleverna in. Läraren måste också försöka se hur 
rollfördelningen är mellan eleverna så att inte oacceptabla roller kommer in i 
gruppen. Jag tror att det är viktigt att ta upp rollfördelningen till diskussion 
innan en på något sätt olämplig roll har cementerats. Det är en allt för stor och 
svår uppgift för en elev att själv klara av att förändra en roll som inte är bra för 
gruppen eller som eleven inte trivs med. Detta tror jag inte bara gäller för en 
elev som har en roll som förtrycker eleven. En elev som är förtryckare kan också 
fara illa i sin roll. Inte någon av rollerna ger eleven trygghet - den förtryckta 
eleven är otrygg och förtryckaren lever i en falsk trygghet.  
 
Av de svar eleverna ger tycker jag att det går att utläsa att eleverna känner sig 
trygga i skolan. Endast en elev uppger sig var rädd i skolan, tre elever känner sig 
rädda ibland medan övriga elever aldrig känner rädsla. Alla elever menar också 
att de har kamrater i klassen och alla elever utom två har någon att var med på 
rasten. Detta tolkar jag som att den tid klasserna lägger för arbete med relationer 
ger resultat. 
 
I teorin framgår att ett positivt och tryggt klassrumsklimat främjas av att läraren 
och eleverna regelbundet arbetar med vilka mål som ska gäller för relationerna 
och vilka normer och regler som ska finnas. Arbetet kan ske med hjälp av olika 
övningar och samtalsmetoder. Det är viktigt att eleverna känner att deras åsikter 
respekteras och att deras synpunkter ses som värdefulla. I lärarnas svar syns att 
klasserna regelbundet arbetar med gruppstärkande övningar, till exempel i 
samtal, dramaövningar och värderingsövningar. I de svar som eleverna ger i 
enkäten syns tydligt att eleverna vågar säga vad de tycker och att de tycker att 
klasskamraterna lyssnar till dem. Detta kan tolkas som att det i klasserna finns 
ett medvetet arbetssätt vad gäller relationer, anser jag. Något som också 
poängteras både i teorin och av lärarna är vikten av att läraren uppmuntrar allt 
som är positivt. Klassens självbild stärks om läraren ger positiv förstärkning i 
form av uppmuntran och beröm.  
 
De svar eleverna ger på frågan om samtal om trivseln i skolan visar att de allra 
flesta elever är medvetna om dessa samtal. Det är bara ett fåtal som svarar att de 
aldrig pratar om trivseln. De övriga eleverna svarar att de har kamratstödjare på 
skolan, kompissamtal, samlingar och så vidare. De flesta eleverna visar också i 
sina svar att de har kamrater i klassen och att de har någon att var med på 
rasterna. Detta tolkar jag som att lärarna i de aktuella klasserna talar öppet med 
eleverna om relationerna i klassen. Det verkar också vara så att klasserna 
regelbundna har dessa samtal om relationer och trivsel. 
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Metoddiskussion 
 
Min empiriska undersökning ger inte en helt rättvis bild av hur lärare arbetar 
med det sociala klimatet i klassrummet. Genom mitt val av respondenter finns 
en risk att de som deltog i intervjuerna gjorde det av den anledning att de själva 
har ett stort intresse av det sociala klimatet i klassrummet. Om så är fallet 
speglar inte min undersökning hur det faktiskt är ute på skolorna. En bredare syn 
på hur lärare arbetar hade kunnat uppnås genom att intervjua fler lärare eller 
genom ett annat urval av respondenter. Det kunde också ha varit av intresse att 
göra observationer hos de respondenter som jag intervjuade. 
 
I min empiriska undersökning lät jag även elever besvara en enkät. Jag valde 
enkätform dels för att jag ville fråga ett större antal elever och ansåg att 
intervjuer och sammanställningen av intervjuerna skulle ta för lång tid i anspråk, 
dels för att jag ansåg att frågornas karaktär gjorde det etiskt diskutabelt att 
intervjua eleverna. Jag var obekant för eleverna och att då ställa eleverna enskilt 
inför känsliga frågor ville jag inte. Nu hade eleverna en möjlighet att vara 
anonyma och själva bestämma vad de skulle svara. Men enkäten gav inte någon 
möjlighet för mig att ställa följdfrågor, vilket skulle varit möjligt om jag hade 
valt intervjuform. 
 
Vid sammanställningen av enkäten är det av vikt att tänka på att svaren möjligen 
inte helt visar vad eleverna anser. Dels var eleverna hänvisade till fasta 
svarsalternativ och några följdfrågor ställdes inte, dels kan tillfälliga händelser 
eller konflikter mellan eleverna ha påverkat deras svar. 
 
Jag inte har berört något om kommunikation eller konflikthantering i mitt arbete. 
Detta skulle ge en fördjupad kunskap i ämnet och kan vara uppslag för fortsatta 
studier.  
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      Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat som lärare? 
 
2. Vad menar du kännetecknar en väl fungerande grupp i skolan?   
 
3. Vilka faktorer anser du påverkar klimatet i gruppen? 
 
4. Vilka olika slags gruppbildningar befinner sig eleverna i under skoldagen och 

vem skapar grupperna?  
 
5. Vad tar du som lärare hänsyn till när du planerar olika 

gruppsammansättningar? 
 

6. Hur anser du att man kan arbeta för att få en utvecklande och positiv 
atmosfär i gruppen? 
 

7. Arbetar du regelbundet med aktiviteter för att stärka gruppens vi-anda? 
 
8. Vilka ledaregenskaper anser du är viktiga för en lärare?  

 
9. Är det några du skulle kunna tänka dig att be om hjälp med att hantera 

sociala relationer i klassrummet? 
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      Bilaga 2 
 
Enkät om trivseln i din klass 
 
 
Besvara frågorna här nedanför.  
Om du tycker frågan stämmer helt så sätt en ring runt ”JA”. Om du tycker frågan 
stämmer ganska mycket så sätt en ring runt ”ja”. Om du tycker frågan stämmer dåligt 
så sätt en ring runt ”nej”. Om du inte tycker frågan stämmer alls så sätt en ring runt 
”NEJ”. 
 
 
Trivs du i din klass?     JA    ja    nej   NEJ
    
Har du några kamrater i din klass? JA    ja    nej   NEJ 
 
Har du någon kamrat av vara med   
på rasterna? JA    ja    nej   NEJ 
 
Brukar du bli ovän med dina klasskamrater? JA    ja    nej   NEJ 
 
Känner du dig rädd i skolan? JA    ja    nej   NEJ 
 
Är det bra arbetsro i klassrummet? JA    ja    nej   NEJ 
 
Kan du samarbeta med vem som helst  
under lektionerna? JA    ja    nej   NEJ 
 
Tycker du att dina kamrater lyssnar på dig  
under lektionerna?  JA    ja    nej   NEJ 
 
Vågar du säga vad du tycker under  
lektionerna? JA    ja    nej   NEJ 
 
Tycker du att vissa i klassen vill bestämma 
mycket över andra? JA    ja    nej   NEJ 
 
Är det bra stämning i din klass? JA    ja    nej    NEJ 
 
Trivs du med dina lärare? JA    ja    nej   NEJ 
 
Litar du på dina klasskamrater? JA    ja    nej   NEJ 
 
 
På vilka sätt och i vilka situationer samtalar ni i din klass om hur ni trivs i skolan? 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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