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Sammanfattning 
Abstract 
Arbetet handlar om grupper och gruppers klimat. Genom litteraturstudier, intervjuer med lärare 
och en elevundersökning har jag försökt att besvara frågeställningarna. Frågeställningarna är 
fokuserade på vad som kännetecknar ett positivt respektive negativt gruppklimat och hur man 
som lärare kan arbeta för att skapa ett positivt klimat.  
 
Resultatet av undersökningen är att tryggheten är grunden för ett bra gruppklimat, de intervjuade 
lärarna betonade att ett gott klimat är avgörande för att eleverna ska kunna ta till sig av de 
kunskaper som lärs ut i skolan. Det som eleverna betonade som viktigt för att de ska trivas i 
skolan är att de har bra kompisar och en bra lärare som kan hålla ordning på klassen, flertalet av 
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roliga och varierade. För att skapa ett bra klimat inom gruppen arbetar lärarna med olika typer av 
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BAKGRUND 
Jag som har skrivit detta arbete går Grundskollärarutbildningen vid Linköpings universitet 
med inriktning mot 1-7 matematik och naturämnen. I utbildningens sista termin ingår att 
skriva ett examensarbete, som är relevant för mitt blivande yrke. 
 
Jag har valt att skriva ett arbete om grupper och gruppers klimat. Anledningen till att jag valde 
att skriva om detta är att jag tycker att det är viktigt att som blivande lärare ha en god kunskap 
om grupper och deras formande. Jag har den åsikten att det är väldigt viktigt att det finns ett 
bra klimat i gruppen. Under mina år som lärarstuderande har jag besökt flera olika klasser och 
det är väldigt olika hur klimatet är. Detta tycker jag att man som besökande känner ganska 
lätt, att komma in i en grupp där man känner att oron och konflikterna hänger i luften är ingen 
trevlig upplevelse. Framför allt så är det varken en bra psykologisk miljö att vistas i hela 
dagar eller en bra miljö där inlärning ska ske, det är lätt att motivationen försvinner.  
 
Att däremot vara i en klass där gruppen känns trygg och där alla individer känner att de är 
värda lika mycket, det är en härlig upplevelse. Detta kommer att vara mitt huvudmål när jag 
kommer ut som nyexaminerad lärare, att få samman gruppen och att skapa trygghet. Detta kan 
jag koppla till läroplanen där det står följande: 

 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära.  
(LpO94 s. 9) 

 
I en grupp är det viktigt att varje individ känner sig trygg och har ett gott självförtroende men 
det är även viktigt att gruppen mår bra och fungerar bra tillsammans. Karin Åberg (1994) talar 
om det viktiga arbetet med att få samman en grupp och att gruppen har en positiv syn på sig 
själv. Detta bidrar till en starkare sammanhållning mellan individerna. 
  
Anne-Marie Kveli (1994) skriver om att det inte råder någon motsättning mellan 
kunskapsinlärningen och arbetet med gruppklimatet. För att eleverna ska kunna nå goda 
studieresultat är det nödvändigt med en trygg och trivsam miljö. 
 

Det som förenar ger ett samspel som i sin tur präglas av vad man brukar kalla 
ett klimat, anda eller atmosfär i gruppen.  
(Björn Nilsson 1993 s.12) 

 
Under arbetets gång använder jag mig av begreppen gruppklimat och klassklimat. Båda två 
har, för mig, samma innerbörd. Ett bra, eller positivt, klimat syftar på en miljö där trygghet, 
samhörighet och arbetsglädje står i fokus. Författarna som rör vid dessa områden använder 
andra beteckningar, t.ex. som klassrumsklimat, inlärningsklimat och samarbetsklimat, men för 
mig har de samma innebörd.  
 
Jag vill även betona att jag för enkelhetens skull har valt att kalla alla personer för ”han” . Jag 
avser inte att lägga någon könsmässig värdering i valet. Undantaget är när jag explicit talar 
om en kvinna eller flicka.  
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR  
Syftet med mitt examensarbete är att få en bild av hur litteraturen, lärarna och eleverna 
resonerar kring grupper och gruppers klimat.  
 
Genom intervju vill jag ta del av vad lärare anser är ett bra gruppklimat, hur de arbetar för att 
skapa ett bra klimat och hur viktigt det egentligen är för gruppen. Jag vill också veta hur de 
skulle arbeta för att försöka vända ett dåligt klimat och hur de arbetar med konflikter i sin 
klass? Jag vill även höra elevernas tankar om gruppklimat och vad eleverna tycker är viktigt i 
skolan.  
 
Jag vill söka mer kunskap om detta genom att söka svar på följande frågeställningar. 
 

• Vad kännetecknar ett bra gruppklimat?  
• Hur arbetar man som lärare för att nå till ett positivt gruppklimat? 
• Hur upplever elever att ett bra gruppklimat är och är det viktigt för dem? 
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METOD 
För att få svar på mina frågeställningar så har jag valt att använda mig av litteraturstudier och 
empiriska studier som metoder.  
 
Syftet med litteraturgenomgången är att få olika författares syn på mina frågeställningar. Det 
är inte många författare som har fokuserat sig enbart på gruppklimatet, däremot går det att 
läsa om gruppklimatet hos flera författare. Den empiriska delen består av intervjuer med olika 
lärare och en elevundersökning där de skulle skriva vad de tycker är viktigt i klassen för att de 
ska trivas.  

Intervjuer  
Jag har valt att göra intervjuer med de utvalda lärarna då jag anser att det ger mer information 
än att t.ex. ge ut en enkät. Jag tycker att det känns bra att ha möjlighet att ställa följdfrågor 
eller be den intervjuade att förklara igen om det är något som jag inte förstår. Jag är medveten 
om att jag som intervjuare lätt kan påverka den intervjuade, trots att det inte är något som jag 
vill. Om jag som intervjuare ställer en följdfråga så kan respondenten svara det som han tror 
att jag som intervjuare vill höra. 
 
När jag arbetade fram mitt frågeformulär försökte jag skapa ett antal huvudfrågor som skulle 
vara öppna så att lärarna kunde berätta det som de tyckte var viktigt. Jag hade även följdfrågor 
som jag kunde ställa om jag inte tyckte svaret var tillräckligt utförligt. 
 
Jag har valt att intervjua fem lärare, min önskan var att några arbetade med de yngre barnen 
(år 1-3) och några med de äldre (år 4-6). Anledningen till att jag ville att de lärarna som jag 
intervjuade skulle arbeta på olika stadier var så att jag inför min elevundersökning kunde 
träffa elever med olika åldrar. För att få tag på lärare som ville ställa upp på en intervju så 
ringde jag till olika enhetschefer, de gav mig namn på lärare som jag sedan ringde till. Av de 
lärare som gav sitt samtycke till en intervju visade sig att de var flera som endast arbetat som 
lärare några år. Jag frågade inte hur länge de arbetat som lärare vid det första telefonsamtalet 
utan det gjorde jag först under intervjutillfället. Det var inget som jag planerat, i efterhand 
känner jag att jag skulle ha försökt att få en större spridning gällande lärarnas 
arbetserfarenhet. 
 
Innan intervju tog jag per telefon kontakt med varje lärare för att kort informera om vad min 
uppsats skulle handla om och vad jag hade för syfte med intervjun. Jag frågade även om det 
var okej om jag spelade in intervjun på band och ingen av lärarna hade något emot det. 
Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter och efter varje intervju skrev jag ner det som sagts 
för att sedan analysera varje lärares intervju var för sig och därefter göra en gemensam analys 
av hela intervjumaterialet. 
 
Varje lärare fick möjlighet att rätta till eventuella misstolkningar av mig då de fick 
intervjusammanfattningen skickad till sig.  
 
Skolorna som jag besökte var: 
Skola A. f – 9 skola lite utanför staden. Upptagningsområdet innefattar mestadels barn från 
villa- och radhusområden.  
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Skola B. f – 9 skola, arbetar delvis åldersintegrerat. Skolan ligger ganska centralt och har ett 
upptagningsområde av barn boende i villa – och radhusområde. Elever från ytterort går på 
skola B under år 7-9. 
 
Skola C. År 4-6 skola, arbetar åldersintegrerat. Skolan ligger lite utanför staden och eleverna 
bor mestadels i villa- och radhusområden. 
 
Skola D. År f-3 skola, arbetar åldersintegrerat. Upptagningsområdet innefattar barn boende i 
villa- och radhusområden.   

Elevundersökning 
Jag tycker att det som blivande lärare är viktigt att lyssna på eleverna, jag ville därför ta del av 
deras tankar kring ett bra gruppklimat. Jag valde att gå ut till fyra av de fem lärarnas klasser 
för att ställa en fråga som de var och en svarade skriftligt på. Frågan löd: 
 
Om du skulle börja i en helt ny klass, hur skulle du vilja att det var i den klassen för att du 
skulle trivas? 
 
Med denna fråga ville jag få reda på vad eleverna tycker är viktigt för att de ska trivas och 
därmed hur de tycker att ett bra gruppklimat är. Jag gör det antagandet att de flesta elever vill 
känna att de trivs i sin klass och kopplar frågan till klimatet i gruppen, trots att jag inte direkt 
frågar om gruppklimatet.  
 
De elever som jag träffade var från skola B, skola C och skola D. I skola C och D träffade jag 
elever i årskurs 6 respektive 3 och på skola B var det åldersblandade klasser, år 3-4 och 5-6.   
Innan jag gick ut till eleverna och gav denna uppgift meddelades elevernas föräldrar om att 
jag skulle komma och vad jag skulle göra så att de skulle ha möjlighet att ställa eventuella 
frågor till mig. Om de inte ville att deras barn skulle svara på den frågan kunde de meddela 
mig eller klassläraren det, ingen av föräldrarna hade några invändningar.   
 
Några av lärarna bad att jag skulle ge eleverna vissa exempel på vad de kunde ta upp, innan 
de startade skriva. Jag tog bl.a. upp att de kunde berätta om hur de tycker en bra lärare ska 
var, hur bra klasskompisar är och hur vill de att lektionerna ska vara. Allt detta har för mig en 
stor del i om man som elev trivs i skolan. Tyvärr kan detta göra att eleverna styrs mer än vad 
jag hade önskat. Jag ville ha en öppen fråga där var och en kunde ta med det han tyckte var 
viktigast. Å andra sidan vill jag att så många som möjligt skulle svara på min fråga och många 
skulle kanske inte skriva något om jag inte gav dessa riktlinjer. Jag talade även om för 
eleverna att det var helt anonyma och att det bara var jag som skulle läsa deras svar.  
 
Jag valde sedan att plocka ut tio slumpvis utvalda svar från varje klass, fem svar från pojkarna 
och fem svar från flickorna. Anledningen till att jag plockade ut svaren slumpvis var att 
annars är det frestande att ta dem som är välskrivna och då blir det mest de ”duktiga”  
elevernas tankar jag får.   
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LITTERATURGENOMGÅNG 
Arbetet med litteraturgenomgången utgår från ett antal frågeställningar som berör 
gruppen och grupprocesser samt gruppklimatet ur olika vinklar.  

Vad är en grupp och hur formas den?  
Arne Maltén (1992 s.13), som arbetat som högskolelektorn inom lärarutbildningen vid 
Linköpings universitet, skriver att grupper är viktiga då människor behöver få sina behov och 
intressen tillfredsställda. I en grupp kan man ta tillvara på varje individs kunskap och 
färdigheter, varje individ kan bidra med något. Resultatet blir, i bästa fall, en stark grupp där 
individerna i gruppen kan känna stöd och gemenskap i varandra. Sociologen och psykologen 
Björn Nilsson (1993 s.27-28) skriver att människan är en gruppvarelse och att större delen av 
våra liv tillbringar vi i grupper. Anledningen till att de flesta människor vill söka sig till 
grupper är att vi där kan få personligt och socialt stöd.  

Vad är det som skiljer en grupp från en samling människor? 
Nilsson (s. 8) skriver att en grupp inte är en slumpmässig samling människor utan det är en 
helhet med två saker gemensamt, mål och behov. Individernas relation är så påfallande att 
man uppmärksammar dem från omgivningen, människor runt omkring kan se att de hör ihop. 
I gruppen uppstår det en gruppidentitet som gör att det finns en ”vi-känsla” .  
 
Svein Stensaasen och Olav Sletta (1996), bägge arbetar som professorer i pedagogik i Norge, 
talar om att en del samlingar personer är så kallade icke-sociala grupper. Med detta menas att 
flera personer är på samma ställe vid en tidpunkt men de har ingen ömsesidig påverkan av 
varandra. Det kan vara kön till bion eller åskådare på en konsert.  
 
För att en samling människor ska kunna kallas en grupp talar Maltén (s. 19-23) om vikten av 
att träffarna inom gruppen måste vara systematiska, det ska finnas gemensamma normer och 
en samhörighet. Han nämner också vikten av att gruppen ska kunna kommunicera inbördes. 
Utöver dessa villkor tar han upp, som även Nilsson talade om, att gruppen ska ha 
gemensamma mål. 
  
Både Nilsson (s. 25) och Stensaasen och Sletta (s.26) talar i sina böcker om att det råder 
oenighet om hur många medlemmar det bör vara för att kallas en grupp. Oenigheten handlar 
om det bör vara minst tre individer för att räknas till en grupp eller om två individer kan 
räknas som en grupp, men att den dynamik saknas som ofta uppstår när gruppen består av tre 
eller fler. Nilsson (s. 25) anser att det kan vara svårt att ha ett gemensamt samspel och få en 
gemensam överblick över hela gruppen om antalet ökar till mer än tjugo individer. Han 
betonar dock att det är väldigt olika från grupp till grupp och att det i en stor grupp ofta bildas 
flera små grupper, undergrupper.  
 
Nilsson (s.14-15) betonar vikten av att ledaren för en grupp har kunskap om grupprocesser, 
det som sker i gruppen, det som de olika individerna gör och hur man uppför sig mot andra. 
Med andra ord innebär processen hur man inom gruppen sätter upp mål, utformar normer, 
kommunicerar, hanterar konflikter, fattar beslut och lär känna varandra. Ledaren behöver 
också ha kunskap om gruppstruktur, dvs. hur gruppen är uppbyggd med mål, normer, roller, 
relationer och makt. Struktur handlar om vad som finns medan process handlar om hur något 
sker. Det är processer inom gruppen som gör att gruppen ständigt skiftar karaktär medan 
struktur är det som gör att grupper håller sig stabila under en längre tid. Författaren betonar 
hur viktigt det är som ledare att vara medveten om strukturen och processerna, och även sin 



 10

egen roll i det hela. Om ledaren inte reflekterar över dessa delar finns det risk att han inte kan 
styra det som händer, han blir istället offer för processen. Både strukturen och processen i 
gruppen kan ses som ett uttryck för gruppens dynamik (kraftspelet i gruppen). Enligt Nilsson 
är det är viktigt att ledaren försöker arbeta med gruppen istället för att arbeta mot den. En bra 
ledare skall fånga upp det som sker i gruppen och utifrån detta styra gruppen mot det aktuella 
målet.  

Gruppens olika utvecklingsfaser 
Åberg som är skolkurator och har i många år arbetat med lärare i olika klasser, skriver att en 
grupp under sin gemensamma tid genomgår olika utvecklingsfaser. Dessa faser följer för det 
mesta vissa bestämda mönster som är lika från grupp till grupp och de sker för det mesta 
gradvis, ibland nästan omärkbart. Åberg talar vidare om att det är viktigt för gruppledaren att 
kunna möta gruppen på dess egna villkor och att behovet av ledningen över en grupp varierar 
under de olika perioderna. Det är bra att ledaren är medveten om detta så att han är beredd på 
gruppens olika förändringar. Här följer en beskrivning av de olika faserna. 
 
I orienteringsfasen håller gruppen på att bildas, de flesta i gruppen är obekanta med varandra 
och den enskilde är ofta osäker. Den positiva och lite ytliga tonen mellan individerna gör 
inom kort tid att spänningarna lättar, individerna vågar vara mer öppna inför varandra. Det är 
viktigt att ledaren är med under den första tiden och, speciellt som klasslärare för barn, ger 
gruppen normer för hur man ska bl.a. bete sig mot varandra. En vilofas eller smekmånadsfas 
brukar avsluta denna första fas. Medlemmarna slappnar av och har positiv tro inför framtiden.  
Nästa fas är konfliktfasen och den kännetecknas av att individerna känner sig tryggare både i 
gruppen och i sig själva. De vågar hävda sig mer och detta kan starta konflikter mellan olika 
individer. Det bildas ofta subgrupper eller gäng, som delar in sig i olika läger och kämpar mot 
varandra. I och med att individen vågar att hävda sig letar var individ efter sin plats i gruppen, 
roller besätts. Ledaren kan också ifrågasättas tillsammans med t.ex. gruppens mål. Här är det 
viktigt att ledaren för gruppen är medveten om vad som händer, gruppen måste ta tag i 
konflikten och inte bara försöka förtränga dem. Under närmandefasen känns gruppen ofta 
relativt lugn. De har ett fungerande norm och regelsystem och närmare relationer mellan 
medlemmarna startar. Det finns en vilja till samarbete samtidigt som individerna hävdar sin 
egen identitet. Det kan dock vara bra om ledaren inte ger gruppen allt för stort ansvarstagande 
ännu utan låter gruppen arbeta lite mer på rutin. Den näst sista fasen är samarbetsfasen, 
tryggheten växer nu fram i gruppen och individerna klarar av att ta konflikter. Gruppen kan 
koncentrera sig på arbetet och uppgifterna. Förr eller senare upplöses en grupp och den sista 
fasen, separationsfasen, inträder. Den kan ofta ge medlemmarna separationsångest. Det 
socioemotionella förhållandet sätts framför gruppens arbetsuppgifter. Ledaren kan hjälpa 
gruppen att avsluta gruppens gemensamma liv genom att prata med gruppen om vad som varit 
t.ex. prata gamla minnen. (Nilsson, Maltén och Åberg)  

Vilka faktorer påverkar gruppers klimat? 
Jag kommer här att behandla roller, normer och ledarrollen då jag anser att det är faktorer som 
påverkar klimatet i gruppen.  

Roller 
En roll är summan av de krav och förväntningar, som omgivningen tillskriver 
en viss uppgift eller befattning.  
(Maltén s.33) 
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Åberg (s.14-17) skriver att vi människor uppträder olika i olika grupper. Detta behöver inte 
innebära att vi förställer oss utan i vissa grupper är vissa beteenden acceptabla och kanske 
nödvändiga, medan i en annan konstellation fungerar inte det beteendet. Vi får helt enkelt 
olika roller i olika grupper. Åberg tar upp olika roller som ofta går att hitta i skolklasserna, 
dessa är: 
 

• Clownen. Det är personen som alltid försöker få gruppen att skratta, det är ofta en 
känslig person som inte vill bli sårad. 

• Syndabocken. Det är den person som gruppen hackar på och som får skulden när 
någon olycka inträffar.  

• Stjärnan. Det är den mest populära i gruppen som alla vill var vän med. Om man inte 
är vän med stjärnan kan man lätt hamna utanför gruppen. Stjärnan kan vara tex. duktig 
i skolan eller bra i idrotter. 

• Den snälle. Det är personen som alltid försöker ställa allt till rätta och vara alla till 
lags.  Det kan vara påfrestande för gruppen då den snälle försöker hjälpa till när det 
inte behövs.  

• Offret. Offret har dåligt självförtroende och tror inte att han är något värt i andras 
ögon. Han vågar sällan framföra sin åsikt och vill hellre att andra ska göra saker, i och 
med att de kan de bättre.  

 
De här är bara ett fåtal roller som ofta dyker upp i olika grupper, vanliga roller inom skolans 
värld är också t.ex. ”plugghästen” . Rollerna behövs för att bevara gruppens jämvikt och de 
fyller därmed viktiga behov hos medlemmarna. Åberg skriver att ”syndabocken”  kan göra att 
övriga medlemmar känner att de kan hantera sin rädsla för att själv vara avvikande eller 
”onormal”  genom att de egenskaperna istället tillskrivs ”syndabocken”. ”Clownen”  gör att 
klasskompisarna kan skratta och eventuella spänningar i klassen kan släppa. Rollfördelningen 
sker i regel så att gruppen tillskriver individen en roll som han sedan införlivar, grupptrycket 
är en viktig del i fördelandet och även hur individen fungerar i rollen. De som får de negativa 
rollerna tar ofta de istället för alternativet att kanske inte syns. De roller som individerna har 
blivit tilldelade kommer att forma beteenden och förväntningar som kommer att starta både 
positiva och negativa utvecklingsprocesser. Nilsson skriver att rollmönstren i en grupp går att 
brytas och ledaren har då ett stort ansvar. Gruppens förväntningar på eleven måste ändras 
innan den specifika rollen kan förändras.  
 
Åberg berättar vidare om egna erfarenheter från arbetet i skolan där hon var verksam. Varje år 
splittrade de årskurs sex för att skapa nya grupper inför årskurs sju. De första åren var det 
omständigheterna som tvingade fram denna lösning, men resultatet blev positivt så det slutade 
med att alla klass sexor splittrades för att bilda nya sjunde klasser. Detta gav att de elever med 
en roll som gav en låg status i sin gamla klass ofta vann på att splittra den gamla klassen. 
Åberg skriver om anledningar till varför vissa värderas högt respektive lågt i en grupp, det 
kan vara saker som familjens sociala status, fysisk styrka, mod, självsäkerhet och intellekt. 
Hon skriver också att en individs prestation kan vara mer beroende av deras status och 
ställning i gruppen än av deras begåvning och talang. De elever som presterar bra i skolan 
oftare har goda relationer med kamraterna.   

Normer 
Nilsson skriver att olika grupper beter sig på olika sätt och fungerar olika i olika situationer. I 
varje grupp ligger ett system av hållbara regler, eller normer. Dessa måste man som 
gruppmedlem lära sig och även följa.  
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När en individ kommer ny till en grupp innebär det ofta att han är avvaktande och iakttar för 
att se vilka normer och regler som finns. Vidare skriver Nilsson (s. 42) att grupper fungerar 
bättre när de har regler som styr samspel, och som gör att medlemmarna vet vad de får och 
inte får göra.  
 
Maltén (s.26–27) talar om de formella respektive de informella normerna. De formella 
normerna återfinns bl.a. i skolan, som exempelvis ordningsregler, de kallas då regler. Till de 
informella normerna räknas allt som klassas som seder och bruk. Maltén skriver också om 
något som kallas normkris. Detta kan skapas när barn upplever att de vuxna ofta gör en sak 
men säger en annan, de ger dubbla budskap. Det som händer är att det blir en konflikt mellan 
det uttalade och det outtalade.  

Olika ledarstilar 
Åberg (s.21) tar upp att det finns flera faktorer som påverkar klimatet men enligt henne är det 
formen för ledarskapet eller i en klass, lärarens undervisningsstil, som har störst betydelse. 
Hon tar upp tre olika typer av ledare: 
 

• Den auktoritäre ledaren. I en klass där läraren är den auktoritäre ledaren är det 
vanligt att eleverna försöker att skaffa sig makt, det är viktigt att behaga den enväldige 
läraren och de klasskompisar som står högre på rangskalan. De klasskamrater som har 
lägre status, de som man ser ner på, utses ofta till hackkycklingar. Tryggheten hos 
eleverna beror på hur de lyckas behålla sin höga status.  

• Laissez-faire (låt- gå) ledaren. I laissez-faire ledarens klassrum saknas det ofta 
struktur och aktiv ledning. Klassen är ofta otrygg och har en kaotisk 
klassrumssituation. Regler och normer följs sällan, arbetet blir ofta lidande då det 
sällan avslutas. Denna otrygghet leder ofta till intolerans och konflikter. Lärarens brist 
på ledning kan ofta grunda sig på att han anser att det är utvecklande för eleverna att ta 
mycket ansvar.  

• Den demokratiske ledaren. Han är varken auktoritär eller passiv utan är väl 
medveten om sina elevers utvecklingsnivå och anpassar kraven efter detta. Han 
försöker att få med eleverna vid beslutsfattande, och försöker att förankra sina idéer 
hos dem. Han har klara mål för sin undervisning. Det skapas en ”vi-känsla”  inom 
gruppen och eleverna känner att de har inflytande.  

 
Nilsson (s.108) skriver att man sällan möter så renodlade ledarstilar i verkligheten utan de 
faktiska ledarna oftast uppvisar en blandning av alla tre stilar. Han tar även upp att det är den 
aktuella situationen som avgör vilken ledarstil som passar bäst. I en mogen grupp kan man 
som ledare delegera ut flertalet uppgifter och ge gruppen ett stort ansvar, detta liknar mest en 
låt-gå ledare.  

Vad kännetecknar ett bra gruppklimat? 
Hur kommer det sig att grupper kan bli så totalt olika varandra? Det finns grupper där 
aggressiviteten och hårda ord står i fokus och det finns grupper som är öppna och 
välkomnande.  
 
Åberg (s.31-32) tar i sin bok upp att i en grupp som har en positiv syn på sig själva finns ofta 
en god sammanhållning inom. Det är som lärare viktigt att arbeta för att gruppens självbild 
stärks. Detta kan göras på många sätt, att eleverna i gruppen får positiv förstärkan i form av 
beröm bidrar till självbilden. En stökig grupp som har dåligt rykte brukar ha svårt med 
sammanhållningen. Det är väldigt viktigt att arbeta för att bryta dessa negativa rykten som 
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ofta påverkar beteendet. Hon skriver att om en grupp fungerar helt utan konflikter betyder inte 
att gruppen är väl fungerande. Det kan tyda på att gruppen saknar dynamik och 
handlingskraft. I en grupp som det finns dynamik i vågar eleverna ha åsikter och de individer 
som tidigt lär sig att deras åsikter är värda att höras blir starka och självständiga människor. 
Författaren beskriver i boken hur en elev ska känna sig när han kommer till skolan på 
morgonen och går i en klass med det ideala klimatet.: 
 

• Här är jag omtyckt och accepterad 
• Här vet jag mina gränser, vad jag får och inte får göra. 
• Här lyssnar de andra på mig. 
• Här möts jag av tolerans och förståelse. 
• Här får jag höra vad jag är duktig i. 
• Här får jag hjälp med mina svårigheter. 
• Här får jag pröva nya idéer. 
• Här är det viktigt att jag får uppleva vad jag tycker och känner. 
• Här känner jag att jag duger. 
• Här känner jag att jag är någon. 

 
 
Nilsson (s.12-13,41) talar om att de flesta människor vill ha en bra stämning i sin grupp. 
Individerna i gruppen vill trivas, få bekräftelse, vara effektiva, möta utmaningar och 
utvecklas. Om människorna i gruppen får dessa bitar skapas en öppenhet och utveckling i 
gruppen. Han skriver även om hur viktigt det är att individerna i gruppen uppnår sina mål 
endast genom att andra också uppnår sina, detta gör att det måste finnas ett fungerande 
samarbete i gruppen. Ett positivt beroende mellan gruppmedlemmarna skapar ett stödjande 
och accepterande klimat. Man delar inom gruppen med sig av kunskaper, erfarenheter och 
åsikter, man ser varandra om resurser. Gruppens medlemmar blir inifrånstyrda det vill säga de 
får en inre motivation att arbeta med och för gruppen. I en grupp som fungerar väl vet man 
om varandras svaga och starka sidor, man kan även ta till vara på dessa för att få ett 
fungerande samarbete. Ett samarbetsinriktat klimat leder till positiva relationer och god 
sammanhållning. Gruppens medlemmar får även en bättre självkänsla. En samarbetsinriktad 
grupp löser problem snabbare och bättre, de kan analysera problemen bättre.     
 
Gunilla O Wahlström (1993 s.20-21), lågstadielärare med olika påbyggnadskurser i bagaget, 
tar upp faktorer som är viktiga för att elever ska känna sig trygga. Det handlar mycket om att 
våga stå för det man tycker och våga prova nya saker, trots att det finns risk att inte lyckas. 
Att som elev ha mod att vara sig själv, våga bejaka det som är bra hos en själv och kunna 
accepterar det som är mindre bra är tre viktiga bitar. Även att man vågar lyckas är viktigt, 
Wahlström berättar att det kan vara riskabelt i vissa grupper. En elev som är trygg i sig själv 
upplever heller inte att avvikande åsikter är hotfulla.  

Varför är det viktigt med ett bra gruppklimat?  
Gunn Imsen (1992 s.61), som arbetar som universitetslektor och forskare för praktisk-
pedagogisk utbildning i Trondheim, skriver att om man som människa ska fungera normalt så 
finns det vissa behov som måste uppnås. Dessa tar Maslow, som är en av de centrala 
teoretikerna inom den humanistiska psykologtraditionen, upp i sin behovshierarki. Maslow 
talar om våra mänskliga behov, det är fem behov som är grundläggande. De ska ses som en 
helhet och inte som fem olika stadier som passeras. Hierarkin kan delas upp i två olika 
huvudgrupper, bristbehoven (primärbehov) och växtbehoven (sekundärbehov). 
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Figur 1: Maslows behovshieraki, från Gunn Imsens Elevens värld s. 61. 
 
Bristbehoven innefattar de livsnödvändiga villkor för människan, mat och vatten, och de finns 
längst ner i hierarkin. När de fysiologiska behoven är tillfredsställda blir växtbehoven viktiga. 
Det handlar om behov av trygghet, säkerhet, kärlek, positiv självuppfattning, uppskattning 
och även behov av att inte känna fruktan.   
 
Gunnar Höistad (1994 s.11-12), tidigare verksam lärare, talar även han om dessa behov och 
han skriver att om vissa behov inte tillgodoses så kan man inte kompensera detta genom att 
öka tillfredställelsen av något av de andra behoven. Människan kommer ändå inte att känna 
sig hel. Det är våra behov som gör oss till människor och när de inte blir tillgodosedda uppstår 
problem. Höistad har fyra grundstenar som är basen för mänskligt liv: 
 

• Fysisk (kroppens behov och funktioner) 
• Psykisk (intellekt, känsla, vilja) 
• Social (tillhörighet, vänskap, att bli sedd, trygghet) 
• Existentiell (livsmål, livsmening) 
 

Allt detta utgör en helhet och det går inte att bortse från någon av grundstenarna. De påverkar 
varandra, är beroende av varandra och samverkar i det som blir till en helhet. En människa 
som är duktig i skolan och mår fysiskt bra men saknar vänskap och tillhörighet är inte en hel 
och harmonisk människa.  
 
För att en individ ska fungera tillsammans med andra finns det vissa faktorer som är viktiga. 
Wahlström lägger stor vikt på att eleverna ska ha ett bra självförtroende, eleven ska känna tro 
på sig själv och känna känslan av att ” jag är bra” . Om han sedan känner sig trygg i skolan så 
vet han att det är tillåtet att misslyckas han kan då vända sin kapacitet till inlärning. Det är inte 
bara självförtroendet och tryggheten som är viktigt för ett barn utan det är även viktigt att ha 
hittat sin identitet. Under de första åren grundläggs både vår identitet och de yttre och inre 
gränserna. Vårdnadshavaren visar barnet vad som är farligt och otillåtet och gör detta på ett 
kärleksfullt och välmenande sätt.  

5.  
Behov av 

själv-
förverkli-

gande 

4. Behov av upp-
skattning och positiv 

självuppfattning 

3. Behov av kärlek och social 
anknytning 

2. Behov av trygghet och säkerhet 

1. Fysiologiska behov 
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Kveli (s.109-110) som är lektor i pedagogik vid lärarhögskolan i Oslo, anser att skolan ske ge 
eleven möjlighet att utveckla hela sin personlighet men detta finns inte skrivet i kursplanerna 
utan där ligger koncentrationen på ämneskunskaperna. Det blir då upp till varje enskild lärare 
att arbeta med, de avgör vad som är viktigt att arbeta med rörande den sociala biten, hur man 
ska arbeta med detta och hur mycket tid som kan ägnas åt det. Det uppstår lätt en osäkerhet 
om prioriteringen, vad är det som är viktigast för eleverna i framtiden? Vidare går det att läsa 
att det inte råder någon motsättning mellan kunskapsinlärning och klassklimatet. För att 
eleverna ska kunna uppvisa goda studieresultat är det nödvändigt att de vistats i en trygg och 
trivsam miljö.  

Hur kan lärare arbeta för att nå ett bra gruppklimat? 
Kveli (s.104-108) skriver vidare att för att nå till ett positivt klimat i klassen måste läraren 
arbeta målinriktat och medvetet. Hur man når det goda klassklimatet är helt beroende på den 
aktuella situationen och beroende på hur klassen ser ut. En viktig bit för att skapa ett bra 
klimat är lärarens känslor för och inställningar till eleverna. Läraren måste ha ett äkta intresse 
för sina elever, var och en, och som grupp. Han måste också lyssna på eleverna och alltid se 
på saken ur deras perspektiv. Kveli skriver vidare att om läraren och eleverna har olika åsikter 
måste han sätta gränser för deras beteende och det är viktigt att dessa motiveras och förklaras. 
Det är viktigt att ha ett förhållande som bygger på förtroende och respekt, eleverna känner att 
de kan lita på sin lärare och vet att läraren t.ex. inte för vissa saker vidare.  
 
Kveli betonar att det är viktigt att i skolan ha tydliga regler, detta skapar en trygghet hos 
eleverna. Det är viktigt att eleverna själva är med och utformar klassens regler för att de ska 
känna till och acceptera reglerna. Att straff i skolan bör undvikas är inte samma sak som att 
reaktioner på regelbrott inte ska existera. Detta ska klassen tala om i samband när reglerna 
skapas.  
 
Även Christer Stensmo (1997 s.80-81), som bl.a. är docent i pedagogik, tar upp vikten av att 
ha regler i klassen, han skriver att han anser att lärare och elever bör komma överens om fem 
till åtta regler som eleverna skall följa. Typiska regler i klassrummet kan vara att eleverna ska 
vara vänliga och hjälpsamma, respektera klasskamraterna och skolans personal, räcka upp 
handen innan man talar, komma i tid till lektionerna. Han talar även om att reglerna bör följas 
av konsekvenser för att de ska fungera. En del av lärarens förberedande tid kan bestå i att 
identifiera olika typer av positiva (vid följsamhet) och negativa (vid avvikelser) konsekvenser. 
Genom att ge eleverna som följer reglerna uppskattning, privilegier och gillande kan man som 
lärare påminna om de positiva konsekvenserna för resten av gruppen, ”Vad händer med elever 
som följer våra gemensamma regler”? Som negativa konsekvenser talar Stensmo om att ge 
eleven som bryter mot regeln speciella överenskomna signaler t.ex. blickar eller ett speciellt 
tecken. Han skriver även att det är viktigt att prata med eleven, som brutit mot regeln, för att 
se så att eleven har förstått reglerna.  
 
Kveli (s.104-108) tar även upp tankar om positiv - och negativ feedback. Feedback är viktigt i 
arbetet med att förstärka inlärningen och bevara motivationen. Positiv feedback har ofta större 
effekt än negativ, vid bedömningar bör därför läraren betona de goda resultaten och de 
positiva sidorna hos eleverna. Uppmuntran och beröm kan ofta förstärka en inlärningsprocess. 
Det är väldigt viktigt att berömmet är ärligt, det måste även framgå vad det är som bedömds 
som positivt. Ibland är det nödvändigt att ge negativ feedback, det är väldigt viktigt hur detta 
görs. Eleven måste förstå att syftet inte är att kritisera och döma, utan att hjälpa och vägleda.  
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Kveli skriver att skolan under en period blev kritiserad för att trivsel och omsorgsfrågor 
prioriterades så att kunskapsnivån sänktes. I kritiken finns en tro att arbetet med klassmiljön 
är något som försiggår före eller efter det egentliga inlärningsarbetet. Kveli anser att det är 
viktigt att arbetet med klassens klimat vävs in i undervisningen. Det är vid arbetet med en 
gemensam uppgift som en konflikt kan uppstå och lösas, även arbetet med samarbetet prövas 
här. Författaren betonar att en lärares viktigaste bidrag till ett bra klimat i klassen är att ha bra 
undervisning.  
 
Stensaasen och Sletta (s.76, 83) talar om att det är väldigt viktigt att läraren tar sina elever på 
allvar, att de lär eleverna hur de kan bedöma sin framgång och att eleverna känner att 
skolarbetet är meningsfullt. Detta ökar chanserna till att de tycker om att gå i skolan och att de 
känner sig nöjda med den. Skolan har på detta sätt möjligheter att vara en plats där eleverna 
självförverkligar sig och där de känner gemensam glädje. De tar även upp vikten av att 
eleverna i gruppen regelbundet arbetar i smågrupper där de löser vardagliga och 
ämnesmässiga uppgifter. Detta ger att de kommer att lära känna varandra bättre som 
människor och det bidrar, vanligtvis, med att tryggheten ökar hos dem som samspelar med 
varandra.  
 
Stensaasen och Sletta (s.103-104) tar i sin bok upp flera punkter som läraren kan tänka på för 
att skapa ett stödjande klassrumsklimat, dessa är utmaningar, frihet, respekt och framgång. 
Det handlar mycket om att utveckla elevens självbild så positivt som möjligt. Att ge 
utmaningar till eleverna med orden ”Det du ska göra nu kräver hårt arbete, men jag tror att du 
klarar det!” . Det är betydelse fullt att läraren anser att chanserna för eleven att klara uppgiften 
är stor. För att eleverna ska känna att de har en viss frihet under arbetets gång är det en 
förutsättning att de vill lära sig. Det förutsätter att de tycker att materialet är viktigt för dem 
och att de får fritt utrymme att utforska och upptäcka meningen med det. Vidare tar 
Stensaasen och Sletta upp att respekt är mycket viktigt, ett tydligt mönster finns: ger läraren 
eleven respekt så växer hans självrespekt. Samtidigt gäller att varje gång läraren förödmjukar 
en elev bryts sannolikt hans självrespekt och respekt för andra ner. Stensaasen och Sletta tar 
även upp vikten av att skapa en atmosfär präglad av framgång hellre än nederlag. Det är 
troligen den viktigaste handlingen som läraren kan vidta i klassen.  
 
Åberg (s.23-24) skriver att klassens klimat påverkas positivt av att läraren ofta talar om sitt 
mål när det gäller elevernas relation till varandra och stämningen i klassrummet. Det är då 
viktigt att klassen är medveten om vilka normer och regler som finns, detta behöver läraren 
hjälpa till att påminna gruppen om. Att vara ordentligt uppmärksam på relationerna och 
klimatet i klassen är viktigt, även att vara noga med att förklara, informera och uppmuntra är 
viktigt.  
 
John M Steinberg (1993 s.25), som arbetar som lektor i pedagogik vid högskolan i Örebro, 
skriver att det bara är läraren som kan skapa en positiv inlärningsmiljö. Detta görs genom att 
ha tydliga rutiner i klassrummet, kunna ge tydliga instruktioner på elevernas nivå, vara en god 
förebild och inte använda ett spydigt språk. Även att vara väl förbered och genomföra 
aktiviteter på elevernas nivå är faktorer som skapar ett positivt klimat.  

Övningar och samtal 
Åberg (s.32-33) skriver att det finns olika aktiviteter i klassrummet som tränar eleverna på att 
se det positiva i varandra och att kunna uttrycka det. Det är viktigt för kamratskapet i gruppen 
att eleverna kan se det positiva inom gruppen. Här kommer exempel på olika övningar:  
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• Positiva omdömen. Eleverna får ut ett papper med elevernas namn i varje ruta (ett 
namn per ruta) sedan ska de skriva något positivt om varje klasskompis, alternativt 
något som de är bra på. Läraren samlar sedan in pappret och klipper itu rutorna så att 
varje elev får ett kuvert med sina kompisars positiva omdömen i.  

• Hemlig vän. En gång i veckan drar eleverna lappar, varje elev har en varsin lapp. Det 
namnet som det står på lappen ska eleven positivt uppmärksamma under veckan. Helst 
ska kompisen inte märka något och den hemliga kompisen måste hållas hemlig. 

• Vi berömmer. Eleverna får skriva lappar där de berömmer någon i klassen, lappen 
läggs sedan i en låda och den töms en gång i veckan och berömmen läses upp.  

• Vi är stolta över. På anslagstavlan i klassrummet eller i veckobrevet hem kan saker 
som gruppen är nöjd med skrivas ner. Det gälla en individuell prestation eller något 
som gruppen gjort bra. 

 
Åberg (s.74) skriver även om övningar som tränar eleverna att ta ställning och låta dem 
fundera över vad de skulle göra i olika situationer. Exempel på övningar är: 

• Byta plats. Eleverna sitter på sina stolar i en ring, ledaren som för övningen säger:  
Alla som tycker om skolans mat byter plats eller Alla som gillar att jobba i grupp byter 
plats. Det understryka orden byts mot andra passande påståenden.  

• Fyra hörn. Ledaren ställer en fråga och eleverna får höra fyra olika svarsalternativ. 
Frågan kan vara att du ser en kompis snatta i en affär, vad gör du? 
1) ingenting, 2) säger åt kompisen att lägga tillbaka varan, 3) pratar med föräldrarna, 
4) berättar för en annan vuxen. 

 
Övningar som tränar samarbete skriver även Åberg (s.82-83) om. Exempel på övningar är: 

• Tändstickan. Två och två ska eleverna hålla en tändsticka mellan pekfingrarna. De 
ska sedan röra sig runt i rummet utan att tappa stickan. När de har provat ett par 
gånger kan de öka svårighetsgraden lite genom att t.ex. kliva över en stol eller lägga 
sig på golvet. 

• Slå in paket. Två och två ska de, med en hand var och den andra på ryggen, försöka 
att slå in ett paket med hjälp av papper, snöre, tejp och sax. 

 
Åberg tar även upp hur arbetet med olika gruppsamtal kan se ut. Målet för samtalet kan vara 
att träna eleverna att få fram sina åsikter och att lyssna på kamraterna. Hon skriver att det är 
lagom med 5-8 elever en grupp och att en vuxen bör vara med i varje grupp. Hur gruppens 
sammansättning inför samtalet ser ut är beroende av syftet med samtalet t.ex. ibland kan det 
passa bra med separata flick- och pojkgrupper. Hur lång tid samtalen ska pågå beror på 
elevernas ålder, 15-20 minuter för eleverna i år 1-3 kan räcka. 
 
Olle Åhs, lärare i pedagogik vid Mälardalens högskola, vidtar i sin bok upp en 
samtalsmetodik som kallas involveringspedagogiken och den består av olika typer av samtal 
vars syfte är att skapa ett varmt och positivt klimat i gruppen. Samtalet kan handla t.ex. om 
erfarenheter i allmänhet eller konflikthantering. Det finns tre enkla grundregler som gäller vid 
involveringssamtal och de är att deltagarna ska lyssna på varandra med ett positivt intresse, de 
ska avstå från personlig kritik och de ska begära ordet när de vill tala. Under samtalet ska 
deltagarna sitta i en cirkel utan några bord emellan sig. Hur stor gruppen är kan variera, men 
allt för få deltagare är inte bra då endast ett begränsat antal tankar kan tillföras. 
Involveringssamtalen delas in i olika typer. Det är det öppna samtalen som i första hand 
syftar till att skapa en atmosfär av samhörighet och där tankeutbytet är det viktigaste. 
Utvärderingssamtalets syfte är att reflektera och byta tankar i samband med genomgångna 
aktiviteter. Den tredje typen av samtal är problem- och konflikthantering här är målet att 
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upprätta en plan för en hållbar lösning av sociala problem. Den sista typen är norm- och 
dygdsamtal där avsikten är att komma fram till gemensamma normer och regler och utveckla 
de personliga kvaliteterna.   

Vad kännetecknar ett dåligt gruppklimat och hur kan lärare arbeta 
för att vända ett dåligt gruppklimat? 
Nilsson (s.12-13) beskriver olika faktorer som kännetecknar dåligt gruppklimat. Att vantrivas, 
bli förlöjligad, känna sig ineffektiv och vara rädd visar tecken på ett ogynnsamt klimat. Brist 
på struktur och ledning är också faktorer som påverkar klimatet. Stensmo tar upp att en otrygg 
elev är ängslig och rädd och de använder all sin energi för att försöka kontrollera sin ångest 
och därmed blockeras deras lärande.  
 
Nilsson (s.28, 40-41) beskriver två olika drivkrafter som finns inom grupper, samarbete och 
konkurrens. Han skriver att i det långa loppet bör samarbete finnas i gruppen för att den ska 
kunna fungera på ett tillfredställande sätt. Att ha konkurrens inom gruppen kan vara positivt, 
men det är viktigt att den styrs så att det inte uppstår en maktkamp där enskilda individerna 
arbetar för sin egen vinning. En negativ konkurrens skapar ofta misstänksamhet och bristande 
sammanhållning. Det ger vinnare, personer som behöver hävda sig hos andra hela tiden, och 
förlorare. Allt detta leder till fientlighet och aggressivitet. För att skapa ett bra klimat måste 
gruppen uppfatta sig som ett lag och inte enbart som en samling individer. Den negativa 
konkurrensen innebär även ofta dålig kommunikation som leder till missförstånd och 
konflikter. Detta kan ge ett slutet klimat vilket för med sig lågt engagemang, låg tolerans och 
ingen motivation för att satsa på gruppen. Nilsson tar även upp att skolan har uppmuntrat vår 
konkurrensförmåga istället för att skapa en vilja att samarbete. 
 
Stensaasen och Sletta (s. 41) rekommenderar inte fri gruppering, då risken är att det ger 
negativa resultat. Om eleverna grupperar sig likadant varje gång så ger det minskad kontakt 
med resten av gruppmedlemmarna och även tillfällen till gängbildning. Det kan lätt bli att de 
svagt presterande eleverna samlas i en grupp och de högt presterande i en. En stor nackdel är 
att de impopulära eller de utstötta inte får vara med i någon grupp, de blir helt enkelt över.  
 
Kveli (s.104-105) ger förslag på vad som behöver göras när dåligt klimat råder. Ibland kan det 
vara viktigt att skaffa fram extra hjälp och stöd till vissa elever. Det man alltid måste göra är 
att medvetet och målinriktat arbeta med att förbättra samspelet och arbetsmiljön i klassen. Hur 
detta ska gå till är olika från klass till klass, det finns dock vissa riktlinjer för att förbättra 
klimatet. Om en lärare får en etikett på sig som tråkig eller dålig kan detta skapa ett rykte på 
skolan som påverkar förväntan och beteende hos de nya eleverna. Det är viktigt att läraren 
arbetar för att vända denna situation.  
 
Även Åberg (s. 36-40) tar upp vad man som lärare ska göra när gruppen fungerar dåligt 
tillsammans. Det gäller att ta till en ordentlig åtgärd, detta kan vara svårt då klimatet lätt kan 
ha slitit ut både eleverna och läraren. Det kan vara svårt att veta hur man ska börja, det är 
viktigt att hitta rätt ingång. Fel start kan bli väldigt svårt att rätta till. Enligt Åberg är det bäst 
att starta med är att försöka ringa in problemet. Vad är det som fungerar dåligt i klassen, men 
även fokusera på vad som fungerar bra. Sedan bör en handlingsplan sättas upp där mål och 
delmål upprättas, en särskild tidpunkt för utvärdering ska också finnas med. Det som är 
väldigt viktigt är att, innan arbetet startar, läraren har med sig alla berörda, eleverna, 
föräldrarna och de kollegor som arbetar i klassen.  
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Författaren skriver även att ett sätt att ringa in problemen är att be någon som arbetar på 
skolan att vara observatör för att iaktta vad som egentligen händer under lektionstiden. Som 
lärare har man en uppfattning om sin klass och elevernas sätt att agera, det kan vara bra att 
höra någon annans synpunkter. Antingen kan man få sin uppfattning bekräftad eller så kan det 
bli nya synpunkter att fundera över. Även eleverna kan ställa upp som observatörer under en 
lektion eller arbetspass. Som lärare kan man ge en eller flera elever ett observationsprotokoll, 
där läraren har skrivit ut vissa punkter, t.ex. hur arbetsron är i klassen, som de ska titta efter. 
Åberg berättar vidare att för att se hur relationerna ser ut i sin grupp, för att hitta de eventuellt 
utstötta, kan man göra ett sociogram. Det går till så att eleverna får en varsin lapp där de ska 
skriva t.ex. två personer från klassen som de skulle vilja ta med till en öde ö. Det är viktigt att 
tala om för eleverna att dessa lappar bara läses av klassläraren eller eventuella vuxna som 
berörs och det är ingen av eleverna som får reda på vad det står. Sociogrammet ger en karta 
över de sociala relationerna i klassen under just den dagen. Åberg anser att det kan fungera 
som ett bra komplement till övrig information om klassen men det är viktigt att det tolkas med 
stor försiktighet.  

Konflikter och hur man kan arbeta med dem  
Åberg (s.58-60) anser att det överallt uppstår konflikter och det finns två sätt att se på dem. 
Antingen tycker man att de är utav ondo och att de till varje pris bör undvikas. Annars ser 
man på konflikter som något naturligt och att de innehåller goda utvecklingsmöjligheter. För 
att konflikterna ska kunna föra utvecklingen framåt är det viktigt att personerna i gruppen 
tränas på att lösa konflikterna. Det är viktigt att man låter alla komma till tals och lära 
eleverna att lyssna på varandra och vänta på sin tur.  
 
Åberg tar även upp vikten av att man som lärare är medveten om vilka krav man kan eller inte 
kan ställa på barn i olika åldrar. Det är först i tolv årsåldern som barnen kan börja tänka mer 
abstrakt och tänka sig in i situationer som de inte har upplevt. De yngre barnen förstår kanske 
inte riktigt situationen och därför väljer de en egocentrisklösning. Ju äldre barnen blir desto 
mer kan man kräva av dem.  
 
På en skola uppstår dagligen konflikter, vissa är stora och vissa är mindre. Många små 
konflikter blir enkelt lösta utan att de behöver arbetas med och de som är mer svårlösta är det 
viktigt att man tar tag i så att det inte ligger och gror till något jätteproblem. Åberg beskriver 
hur ett samtal för att reda ut ett bråk mellan två elever kan gå till: 

 
Man går igenom händelseförloppet i detalj med de inblandade. Var och en får 
ge sin version. Ledaren lyssnar utan att moralisera eller fördöma. Barn på 
lågstadiet är ganska självcentrerade och kan inte ge en objektiv bild av det som 
hänt, men man kan träna deras förmåga att leva sig in i andras upplevelser 
genom att ställa frågor av typ; Vad kände du när du gjorde så? Vad tror du han 
kände när du gjorde så? Vad kände du när han gjorde så? Ledaren uppmanar 
dem att lyssna noga på varandras svar. Har antagonisterna några förslag till 
lösning av konflikten? Diskutera vilket förslag som är bäst. Välj. Är båda 
nöjda och överens?  (s.58) 

 
Åberg skriver vidare att syftet med det samtalet inte bara är att lösa den aktuella konflikten 
utan också ge kapacitet att i framtiden kunna lösa problem på ett bra sätt. Man bör tänka på att 
uppmuntra öppenhet, klargöra så att alla parterna är med, sätta lagom stor press på de 
inblandade och även att det finns en maktbalans. Det ska inte vara flera personer mot en. 
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RESULTAT 
Den empiriska studien består av intervjuer med olika lärare samt en frågeställning till ett antal 
elevgrupper. Därför är min resultatredovisning indelade i två delar, intervjuer och 
elevundersökning.  

Intervjuer 
Jag har valt att redovisa varje fråga för sig därefter presenterar jag mina analyser av 
intervjumaterialet i två delar, först en sammanfattande analys av samtliga intervjuer därefter 
analysen av den enskilde lärarens intervju.  
Följande lärare deltog i intervjuerna: 
 
Lärare 1: Kvinna 41år. Jobbat snart 6 år som lärare, är i en 6:a på skola A.  
Lärare 2: Man 28 år. Jobbat snart 3 år som lärare, är i en 3-4:a på skola B.  
Lärare 3: Kvinna 30 år. Jobbat 2 år som lärare, är i en  5-6:a på skola B. 
Lärare 4: Kvinna 43år. Jobbat 20 år som lärare, är i en 4-6:a på skola C.  
Lärare 5: Kvinna 28 år. Jobbat 3 år som lärare, är i en f-3 på skola D. 

Beskriv hur du tycker ett bra gruppklimat är: 
Lärarna resonerar lika kring hur de tycker ett bra gruppklimat är. Begrepp som kommer upp 
är att eleverna ska känna sig trygga i gruppen, ingen ska vara rädd för att komma till skolan. I 
ett bra klimat vågar även eleverna att tala om vad de tycker, tänker och känner. Att 
kompisarna i klassen ska kunna lyssna på varandra tar ett par av lärarna upp som en viktig 
faktor. I en klass är det även viktigt att alla ska känna sig respekterade för den man är, 
klasskompisarna ska tillåta olikheter och ingen ska bli retad för att man är annorlunda. 
 
Lärare 1 tycker att det är viktigt att eleverna känner sig trygga. Alla i gruppen ska våga säga 
vad de tycker, tänker och känner. Kompisarna i klassen ska lyssna på den som pratar, de ska 
visa varandra respekt. Hon betonar att man i en klass måste tillåta olikheter. Alla är olika och 
för vissa tar det t.ex. längre tid att läsa upp en text än vad det gör för kompisen. Detta ska 
eleverna respektera! 
 
Lärare 2 tycker att det är viktigt att alla känner sig trygga och lugna. Det ska fungera på 
rasterna utan något bråk och under lektionerna bör det vara relativt lugnt. Eleverna är inte 
elaka mot varandra och de håller inte på och tjafsar med varandra hela tiden.  
 
Lärare 3 säger att det är viktigt att man kan prata med varandra i klassen. Att kunna lyssna på 
vad kompisarna säger är också väldigt viktigt. I en klass kan inte alla vara bästa vänner men 
måste kunna acceptera varandra och känna sig respekterad i klassrummet. Att eleverna känner 
att de törs säga vad de tycker och tänker är också betydelsefullt. Eleverna ska även kunna lösa 
konflikter utan att behöva ta till våld eller fula ord. 
 
Lärare 4 tycker att det är när det i gruppen är tryggt och tillåtande. Eleverna ska känna att de 
har respekt för varandra, på ett positivt sätt. De ska också känna att de får vara den som de är. 
Klimatet ska vara stöttande. 
 
Lärare 5 tycker att det är viktigt att det är ett öppet klimat i gruppen. Alla ska våga säga vad 
de tycker och tänker, under morgonsamlingen ska alla våga prata. I klassen ska alla 
respekteras och alla ska accepteras för den som de är. Ingen ska bli retad för att dom är 
annorlunda.  



 21

Tycker du att det är viktigt med ett bra gruppklimat? Varför? 
Alla lärare tyckte att det var väldigt viktigt att gruppen fungerade bra. De påpekade att det är 
svårt, om inte omöjligt, att kunna lära sig något om eleverna sitter och är oroliga och känner 
sig otrygga.  
 
Lärare 1 säger att det är avgörande för att man som elev ska kunna lära sig någonting. Om 
eleverna inte känner sig trygga i sin klass så har de fullt upp med att sitta och tänka på annat.  
 
Lärare 2 svarar att det är grunden för att det i klassen ska fungera. Det gör hela 
skolsituationen mycket enklare om det inte är massor av bråk.  
 
Lärare 3 säger att det är väldigt viktigt för inlärningen att eleverna slipper en miljö med 
mycket bråk. Efter en bråkig rast så är det svårt att försöka lära sig något och lektionen är svår 
att genomföra när det just har varit stökigt. Det är också viktigt då eleverna mår mycket bättre 
i en klass som har ett fungerande klimat. 
 
Lärare 4 betonar att hon tycker att det är jätteviktigt, mår man inte bra i gruppen så är det 
jättesvårt att göra ett bra jobb. Det är viktigare att en elev kommer hem och har självkänslan 
kvar än att han kommer hem med massor av ny kunskap. Om en elev inte känner sig trygg i 
gruppen så kan det lätt bli ett orosmoment och skapa obehag i hela gruppen.  
 
Lärare 5 svarar att det är jätteviktigt. Det blir olidligt för alla att arbeta i ett hårt och jobbigt 
klimat där man inte känner de andra som finns i gruppen.  

Hur kan du som lärare arbeta för att skapa ett bra klimat i gruppen? 
Under denna fråga så fokuserade de intervjuade lärarna till stor del sig på olika övningar som 
fungerar stärkande för gruppen och individen. Några av lärarna talade även om andra faktorer 
som bidrog till ett bra klimat, jag presenterar dem under rubriken  andra aktiviteter.  
 
Övningar :  
Alla lärarna jobbade med olika typer av övningar som har till syfte att stärka individerna och 
att få ett bra klimat i gruppen. Projekt Charlie arbetade flera av lärarna med, målet med 
Projekt Charlie är att stärka individernas självkänsla, de ska kunna fatta egna beslut och det 
ska även förbättra elevernas relationer och deras emotionella intelligens. Detta sker genom 
t.ex. samtal och rollspel. Vidare arbetade två av lärarna, på skola B, med material som skolans 
mobbningsgrupp tagit fram. De ser olika ut men det kan vara att t.ex. prata hur man som 
lärare kan försöka undvika mobbning. Andra aktiviteter som lärarna använder sig av är 
trygghetsgrupper, arbete med trygghetsövningar och kill- och tjejgrupper. En lärare berättade 
att de under trygghetsövningar arbetade med bl.a. drama, massage och värderingsövningar. 
Läraren som arbetade med trygghetsgrupper hämtade material från Gunilla O Wahlströms 
bok, Gruppen som grogrund. Syftet med övningarna i boken är att eleverna ska hitta sin 
identitet, öka sitt självförtroende och känna sig trygg i gruppen.  
 
Lärare 1 talar om att klassen hade under de tre första åren (med en annan lärare) arbetat 
mycket med kompissamtal. Klassen satt i en ring och går igenom hur veckan har varit, om det 
är någon som varit ledsen över något speciellt, eleverna tar upp konflikter och arbetar med 
dessa. De hade rett ut saker som hänt fort och detta märkte Lärare 1 när hon började arbeta 
med dem. Eleverna var vana att prata om känsliga saker och att reda ut meningsskiljaktigheter 
direkt. Dessa samtal har klassen fortsatt med även under de år som Lärare 1 arbetat med dem.  
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Vidare berättar Lärare 1 att klassen jobbar med något som kallas trygghetsövningar. Klassen 
är då indelad i tre mindre grupper, dessa grupper har varit samma under alla år och de har haft 
samma vuxen varje gång. En gång i veckan i ungefär en halvtimme träffas de och har drama, 
arbetat med massage, haft värderingsövningar, fyra hörn. Eleverna får även träna sig på att 
säga positiva saker om varandra, de får bl.a. göra ”positiva lappar”  och ge till varandra. Att 
klassen har arbetat i dessa små grupper tycker hon har varit positivt, det ger en stor trygghet. 
Om det är något som en elev inte vill säga i stor grupp kanske han vågar säga det i den 
mindre.  
 
Lärare 2 berättar att klassen jobbar med ett material som skolans mobbningsteam arbetar 
fram regelbundet. På hans skola så arbetar de även med ett något som heter Projekt Charlie, 
Lärare 2 har själv inte gått på kurserna men han har lärt sig av de kolleger som har det.  
 
Lärare 3 talar om att klassen har jobbat med kill- och tjejgrupper där eleverna fått arbeta med 
bl.a. olika övningar från Projekt Charlie. De handlar om allt från värderingsövningar, 
övningar som handlar om vänskap och även övningar där eleverna tränas att lära känna sig 
själv och att tycka om sig själv. Klassen har haft kill- och tjejgrupper regelbundet, 1 ggr/v, 
under tidigare år men i år finns det inga grupptimmar utlagt. Lärare 3 berättar att eleverna vill 
arbeta vidare med dessa övningar så målet är att det ska bli av, minst varannan vecka, men då 
i helklass. Hon påpekar att om det är saker som kommer upp i klassen så får de arbeta extra 
med det då och inte vara låst till det passet som ligger varannan vecka. 
 
Vidare arbetar skolan med uppgifter som skolans mobbningsteam ger ut. Klassen får uppgifter 
som eleverna ska arbeta med. Det kan vara frågor som ex. vad lärarna kan göra för att se när 
mobbning pågår, eleverna sitter i smågrupper och diskuterar de olika frågorna. De frågor som 
eleverna anser vara viktigast tas sedan med till mobbningsteamets nästa möte, där de 
diskuterar de olika frågorna.  
 
Lärare 4 säger att klassen har klassråd varje vecka där punkter som handlar om t.ex. rasten 
och trivseln i klassen tas upp. Eleverna diskuterar då med kompisarna som sitter vid samma 
bord om hur det har varit i gruppen under veckan, vad har varit bra, vad kan vi förbättra?  
Varje bord får sedan berätta för resten av klassen vad de kommit fram till. Lärare 4 berättar att 
hon tidigare arbetat med trygghetsgrupper, med övningar som träna eleverna att ex. öka sitt 
självförtroende och att kunna samarbeta (hämtade från Gruppen som grogrund av Gunilla O 
Wahlström). Tyvärr så hade klassen under förra året inga grupptimmar, men med hjälp av 
assistenten som finns i klassen, hoppas hon att klassen ska kunna jobba mer med liknande 
övningar i halvklass under detta läsår.   
 
Lärare 5 berättar att de i klassen arbetar med Projekt Charlie varje vecka som bl.a. tar upp 
hur man ska vara på rasterna och hur man ska vara mot sina kompisar. Hela gruppen brukar 
samlas på mattan och diskuterar det som de ska arbeta med, ibland delar klassen in sig i olika 
grupper, efter ålder, och arbetar vidare i form av t.ex. rollspel. Under arbetet med Projekt 
Charlie ska det alltid finnas två vuxna med, om det skulle komma upp något viktigt och man 
som lärare inte vet hur man ska "tackla" det, så finns det en annan vuxen som kan hjälpa till.    
 
Andra aktiviteter:  
Lärarna pratade även om annat, än just övningar, som kan fungera positivt för klimatet. Att 
arbeta med klasstödjare och kompisvärdar har ett par av lärarna provat på. Syftet med det är 
att eleverna ska se till att alla i klassen är snälla mot varandra, de ska dock inte själva gå in vid 
bråk, utan vara mer ”ögonen utåt” . Även att arbeta mot klara mål, så att eleverna känner en 
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delaktighet i arbetet nämner ett par lärare som en viktig del. Att man som lärare har god tro på 
sina elever är viktigt. En lärare pratar om att de på skolan använder sig av bestämda platser i 
matsalen. Det kan vara en bidragande del till att eleverna känner sig trygga.  
 
Lärare 1 talar om att det är viktigt att som lärare ha god tro på eleverna, med det kan man 
komma ganska långt. Barn har en stor kapacitet om man hjälper dem åt rätta håll och visar att 
man har förtroende för dem så klarar de mycket. Det är också viktigt att eleverna känner en 
delaktighet i arbetet och att de är medvetna om mot vilket mål de jobbar så att de kan känna 
att det som de gör är meningsfullt. Klassen arbetar även med klasstödjare, eleverna får vid 
terminens början välja två elever från klassen som de känner att de har förtroende för. Till 
dem ska kamraterna kunna gå om det är något som inte känns bra, de ska även känna lite extra 
ansvar för klasskamraterna. Om det är någon som är ensam på rasten kan de gå fram och prata 
med honom. Läraren har kontakt med klasstödjarna för att höra hur det går. Hon tycker att 
detta har fungerat bra.  
 
Lärare 2 börjar med att säga att man som lärare kan hjälpa till och skapa ett bra klimat men 
det är också mycket beroende på hur eleverna fungerar. Klassen har klassråd varje vecka och 
här tar eleverna upp saker som behöver diskuteras. Han tar även upp aktiviteter som utflykter 
och klassens timme där man som klass ska göra roliga saker med varandra. Undersökningar 
görs även i klassen som talar om hur eleverna trivs. Det är också viktigt att prata väldigt 
mycket. Han berättade att han talar med klassen hur han tycker att man ska vara mot varandra, 
vad man får och inte får göra. Det är viktigt att eleverna vet var läraren står i frågor som 
handlar om hur man beter sig mot andra.  
 
Lärare 3 pratar om att det är viktigt att det finns vuxna ute under rasterna, där de flesta 
konflikter startar. I klassen arbetar en assistent och hon är ute på de flesta raster och ser vad 
det är som händer mellan eleverna i klassen. Hon berättar om att klassen under en period hade 
bestämda platser i matsalen pga. att det inte fungerade med fri placering. 
 
Lärare 4 börjar med att säga att det är viktigt att lyssna på alla elever, visa dem att alla elever 
har ett eget och lika stort värde. Att man som lärare inte rangordnar eleverna eller sätter den 
ena före den andra utan att alla känner att de får göra sin röst hörd. I och med att klassen är 
åldersblandad så kommer det varje år nya fyror. För att få dem att trivas så arbetar skolan med 
ett faddersystem där varje blivande elev får ett brev, under april eller maj, från en fadder som 
går i klassen. De besöker även den nya skolan under vårterminen. Höstterminen startar med 
att arbeta "samman" gruppen, målet är att alla ska känna sig trygga i gruppen och lära känna 
varandra. I år jobbade de med bl.a. lekar, dramaövningar och uteaktiviteter. Klassen var 
indelad i mindre grupper (blandat 4: or, 5: or och 6: or) som under hela perioden jobbade 
tillsammans, i klassrummet sitter de även vid samma bord. Hon berättar att hon försöker sätta 
sig med delar av gruppen, så fort tillfälle ges, för att prata med eleverna. De får t.ex. säga en 
sak som har varit bra och en sak som har varit dåligt under den senaste tiden. Alla elever har i 
matsalen bestämda platser för att eleverna inte ska behöva gå till matsalen och fundera över 
var de ska sitta. Lärare 4 tror att det är en faktor som kan skapa trygghet. 
 
Lärare 5 berättar att klassen pratar och diskuterar mycket. Det viktigt att direkt diskutera när 
det är något som har hänt och ta upp om man får göra så eller hur man kunnat göra istället. 
Hon berättar att klassen talar mycket om att man ska berätta varför man inte vill att någon ska 
göra det som den gör. – Jag vill inte att du slår mig för att det gör ont på mig. Eleverna ska 
inte bara säga, gör inte så. Lärare 5 berättar även att klassen har något som kallas 
kompiskontrakt. Eleverna säger egenskaper som de tycker en kompis ska ha, vad man som 
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kompis ska ställa upp på och hur man ska vara mot varandra. Sedan väljs de tre viktigaste 
punkterna ut och skrivs upp på ett stort papper. Alla barn får skriva under kompiskontraktet. 
Om någon elev gör något dumt kan man peka på att eleven har skrivit under på 
kompiskontraktet. Klassen har även något som kallas kompisvärdar, det är två elever i 
gruppen som under två veckor är värdar. Ute på rasten ska de se till att kompisarna får vara 
med och leka och att ingen slåss retas eller bråkar. Det är inte kompisvärdarna som ska gå 
emellan, om det händer något, men de ska då säga till en vuxen. En gång i veckan går den 
äldsta eleven (av kompisvärdarna) på möte. Där träffas en elev från varje klass och pratar om 
vad som hänt under veckan. Kompisvärdarna har skrivit upp vad som har hänt under veckan i 
en bok.  

Vad tycker du kännetecknar ett negativt grupp klimat?  
Lärarna talade om att i ett dåligt gruppklimat saknar eleverna respekt för varandra. Detta kan 
visa sig genom att några sitter och pekar, suckar eller gör miner när någon annan elev berättar 
något. Även att fälla kränkande kommentarer till varandra eller när ett par elever pratar skit 
om någon annan kännetecknar ett negativt klimat. En lärare pratar om att det kan också visa 
sig när eleverna i en klass bara lyder sin lärare och ställer till kaos när det kommer in någon 
annan.  
 
Lärare 1 säger att det kan vara när man suckar om någon svarar på t.ex. en fråga, man ger 
pikar till kompisar och gör miner. Eleverna har ingen respekt för vare sig läraren eller sina 
klasskompisar. Att inte, som lärare, ha något mål för undervisningen tar Lärare 1 upp som en 
faktor som kan skapa dåligt klimat. Om eleverna känner att det som de gör i skolan är 
meningslöst kan det skapa oro. När en lärare inte vågar markera vad som är tillåtet kan miljön 
bli alldeles för ”surrig”  och då blir det svårt att koncentrera sig.  
 
Lärare 2 börjar med att säga när det i klassen är mycket situationer som slutar med bråk. 
Även det psykiska våldet när eleverna retar varandra, pratar skit om varandra eller då 
mobbning förekommer tillhör ett dåligt klimat. Lärare 2 betonar dock att gruppen inte 
behöver ha ett dåligt klimat för att det ”snackas”  mycket under lektionen.   
 
Lärare 3 börjar med att prata om elevernas ”hackande”  på varandra, när de sitter och 
anmärker på varandra och det hörs suckar när någon av eleverna säger något, detta kan lätt 
skapa dålig stämning. När eleverna inte känner sig respekterade, när de inte känner sig trygga 
i gruppen och när de inte vågar vara sig själva, alla dessa faktorer är tecken på att gruppens 
klimat är dåligt.  
 
Lärare 4 beskriver att ett negativt klimat är när eleverna inte känner sig trygga, 
klasskamraterna hälsar inte på varandra och de ser inte varandra. Att det blir mycket strul och 
konflikter och mycket som måste redas ut hela tiden. Hon tycker inte att man ska acceptera att 
någon utsetts för elakheter eller nonchaleras. Alla i gruppen ska känna att de är viktiga.  
 
Lärare 5 tycker att det är när eleverna säger elaka saker till varandra eller överhuvudtaget 
kommentarer som kränker en annan individ. Eleverna vågar inte säga vad de tycker och 
tänker. I ett negativt gruppklimat tar eleverna inte hand om varandra. Lärare 5 tycker även att 
det är ett negativt gruppklimat när eleverna inte lyder någon annan än deras egen lärare. Hon 
pratar mycket med sina elever om att de ska uppträda likadant mot t.ex. en vikarie som de gör 
när hon är i klassen. Föräldrarna brukar få hem en lapp när det är bestämt i förväg att klassen 
sak ha en vikarie för att de ska fråga sitt barn efter skolan om de har varit snälla mot vikarien.  



 25

Vad tror du kan vara orsaken till det negativa klimat? 
De intervjuade lärarna talar om att orsaker till ett dåligt klimat kan vara att läraren inte är 
tillräckligt tydlig och sätter för lite gränser. Elever som har en dålig attityd kan smitta av sig 
på resten av eleverna och det kan medföra att gruppen fungerar dåligt tillsammans. En annan 
orsak som kommer fram är de klasser som har bytt lärare många gånger, de får inte den 
stabilitet som de skulle behöva.   
 
Lärare 1 talar om en orsak till att klimatet i en klass är dåligt kan vara att läraren inte är 
tydlig, eleverna måste veta lärarens gränser och läraren måste vara konsekvent i sitt 
handlande. Hon nämner att det kan vara negativt för en grupp att byta lärare ofta. Det kan lätt 
bli att vissa elever vill testa hur långt han gå innan t.ex. läraren kastar ut honom. Eleverna 
måste ha vuxna som de känner sig trygga med.  
 
Lärare 2 berättar att orsaker till att gruppen inte fungerar kan vara flera. Det kan bero både på 
eleverna som har det svårt med de sociala bitarna, om hur man fungerar i en grupp. Sen kan 
det givetvis ha med läraren att göra han, man kanske inte sätter tillräckligt klara gränser för 
vad som gäller och låter eleverna göra lite som de vill. Det kan även vara läraren som kanske 
”stampar på konflikterna som dyker upp”  och inte tar hand om dem överhuvudtaget. Det kan 
lätt bli att det blossar upp vid andra tillfällen. 
 
Lärare 3 talar om de elever som har en dålig attityd, som alltid kommer in i klassrummet 
med dåligt humör och anmärker på allt. Den dåliga attityden kan lätt smitta av sig på resten av 
gruppen och kan skapa ett dåligt klimat i klassrummet. Hur eleverna mår påverkar klimatet, 
om det är någon som har det trassligt hemma blir det lätt att det speglar av sig på uppförandet 
i skolan.  
  
Lärare 4 tror att det finns många barn som är otrygga i sig själva och som har en otrygghet 
med sig till skolan. Om eleven inte får tillräckligt med stöd i skolan så kommer hans 
otrygghet att drabba andra elever. Ofta är det den som är otrygg som uppför sig dåligt. Även 
osäkerhet i skolan, oklara regler och oklar struktur kan vara faktorer som skapar ett dåligt 
klimat. 
 
Lärare 5 tar upp att orsaken till ett dåligt klimat kan vara att enskilda elever sprider en dålig 
stämning. De får ofta lätt med sig andra som tycker att det är häftigt att störa och förstöra för 
andra. En annan orsak kan också vara att en klass har bytt mycket personal och det är ingen 
som håller i den röda tråden i klassen.   

Vad kan man göra för att vända det negativa klimatet? 
Flera av lärarna betonar att det är viktigt att prata med eleverna, klassen måste diskutera vad 
det är som inte fungerar och vad anledningen är till att det inte fungerar. Eleverna måste vara 
delaktiga i arbetet med att vända klimatet. Klassen behöver kanske arbeta mycket med 
övningar o.dyl. för att träna på hur man ska vara och få varje individ trygg. Det som också kan 
göras är att arbeta fram en plan för hur arbetet ska gå till för att få klassen att fungera bättre. 
Om det är en eller ett fåtal elever som skapar det dåliga klimatet kan det vara bra att prata 
mycket med den eller dem. Även att få eleverna som fungerar bra i klassen till att ta större 
ansvar, stärka dem, kan vara en bra idé. Flera lärare pratade om att det under rasterna ofta 
kunde bli lite stökigt, de tyckte att det är viktigt att det finns vuxna ute på rasterna för att se 
vad som händer och även försöka sätta igång rastaktiviteter.  
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Lärare 1 tar upp att det är viktigt att vara ärlig mot eleverna, säga att det känns tufft just nu i 
klassen och vill ha eleverna delaktiga i att försöka vända det dåliga klimatet. Det fungerar 
sällan att själv komma med idéer, eleverna måste få säga sitt och vara med på förslagen. Om 
man som lärare ” får klassen emot sig”  är det väldigt svårt att fortsätta som förut, det är viktigt 
att tillsammans med klassen och ev. någon mer vuxen hitta ett sätt att arbeta vidare. Lärare 1 
betonar att det kan vara viktigt att göra roliga saker tillsammans, så att eleverna känner att 
man ändå tycker om dem.  
 
Lärare 2 svarar att det är väldigt mycket beroende på den specifika situationen, vad det är 
som är fel. Att jobba mer medvetet med kompisskap och hur man ska vara, än vad man annars 
gör i skolan är viktigt. Man behöver regelbundet arbeta med övningar som t.ex. tar upp hur 
man ska bete sig i olika situationer. Att arbeta med Projekt Charlie är exempel på något 
konkret som man kan ta till. Om det är några enstaka elever som skapar ett negativt klimat i 
gruppen så är det viktigt att ta tag i dem och reda ut de problem som finns. Det är bra att även 
prata med de elever som fungerar i klassen och som har varit tvungna att gå tillbaka lite, få 
fram dem mer så att de kan ta lite större ansvar och få dem att säga till vad de tycker. Det är 
viktigt att tänka igenom situationen och lägga upp ett arbete hur man ska komma tillrätta med 
problemen. Lärare 2 pratar om att man behöver arbeta fram en plan som visar hur man ska 
komma tillrätta med problemen. Att gruppen får klara regler och att man som lärare uppträder 
mycket hårdare, med klara riktlinjer vad som får och inte får göras kan hjälpa en grupp med 
ett dåligt klimat.  
 
Lärare 3 börjar med att säga att det är viktigt att arbeta förebyggande men är det ett dåligt 
klimat så bör man sätta sig med hela klassen och ta en stor diskussion, i alla fall om de flesta 
är inblandade. Det kan vara saker som ligger under ytan och det är viktigt att det kommer upp 
så att det kan redas ut. Om det bara är någon enstaka elev som påverkar klimatet så kan man 
prata med honom efter lektionen och påpeka för eleven att han förstör lektionen för resten av 
sina kompisar. Lärare 3 betonar att hon försöker få eleverna att inte prata högt i klassen under 
lektionstid om det är någon som tycker att en uppgift är tråkig. Läraren och eleven kan istället 
prata efter lektionen, då kan eleven få berätta varför han tycket att uppgiften eller lektionen 
var tråkig och ge förslag på hur det kan förändras. Han, som sitter och suckar, kan lätt dra 
med sig resten av klassen och det är inte bra för gruppklimatet.  
 
Lärare 4 berättar att hon för några år sedan tyckte att det var svårt att jobba i den andra 
klassen inom arbetslaget. Det var de äldre killarna som satte sig på tvären och det blev inte 
bättre trots att Lärare 4 pratade med dem. Hon bad då klassföreståndaren till klassen att vara 
med under en diskussion i klassen, för att lyssna och att visa att han var engagerad i 
problemet. Efter en diskussion så gjorde klassen och Lärare 4 en överenskommelse om vissa 
saker som skulle följas. Skolan har arbetat liknande vid andra tillfällen då det har varit rörigt i 
en grupp. Hon talar om att det är viktigt att låta eleverna komma till tals och uttrycka i ord vad 
det är som de inte trivs med, antingen i mindre grupper eller kanske till och med en och en. 
Det är viktigt att få lyssna på alla och att alla känner att man som lärare har lyssnat på dem. 
 
Lärare 5 börjar säga att det är viktigt att man tillsammans med berörda lärare pratar om vad 
det är som man måste vända i gruppen. Sedan är det viktigt att prata mycket med barnen om 
situationen, att reda ut vad som gjort att man i gruppen inte trivs eller vad det är som är 
jobbigt och varför. Det är viktigt att få eleverna att känna sig delaktiga, vad kan vi göra åt det 
tillsammans? Hon tycker även att det är viktigt med klara regler, speciellt när man arbetar 
med de yngre eleverna. De barn som ofta hamnar i trassliga situationer måste man prata 
mycket med, och om man bestämmer sig för en speciell konsekvens (eleven får inte vara med 
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på idrotten, får gå ut från klassrummet) så måste man som lärare hela tiden motivera och 
berätta varför.  

Hur arbetar du med konflikter inom gruppen? 
Lärarna betonar att det är viktigt att de inblandade får säga sitt och även lyssna på vad den 
andra säger. Hur detta går till är lite olika. En del föredrar att böja med att tala med en och en 
och sedan låta de inblandade prata. Det är viktigt att eleverna själva kommer fram till en 
lösning. Vid svårare konflikter kan föräldrarna kopplas in eller någon utananstående som t.ex. 
rektorn.  
 
Lärare 1 betonar att det är viktigt att alla inblandade i en konflikt får säga sitt, det bästa är att 
kunna hjälpa dem så att eleverna själva kan lösa konflikten. Att få eleverna att tänka - hur ska 
vi göra nu då för att det inte ska bli så hela tiden? Som lärare vinner man inget på att säga – 
nu går ni och skakar hand så är det bra sen. Eleverna måste få tid att ta reda på varför det blev 
som det blev. Hon markerar att det är viktigt att man som lärare kollar upp hur det gick så att 
man visar att man bryr sig. Hon berättar vidare om att hon inte tycker att klassen har så 
mycket konflikter och att konflikterna sällan startar i klassrummet utan det sker mer på 
rasterna. Om det är struligt ute på rasten tar eleverna med detta in och detta är inte bra för 
arbetsron. Hon berättar att de har jobbat mycket med detta, en period då det var struligt i en 
kollegas klass hjälptes alla åt så att det alltid rörde sig vuxna ute på rasterna. De fanns där och 
såg vad som hände, de försökte också skapa lite aktiviteter. De märkte en tydlig skillnad och 
det blev lugnare i klassrummena.  
 
Lärare 2 berättar att vid konflikter tas de upp det direkt och diskuteras med de inblandade. 
När det händer är det ofta samma elever som är inblandade. Lärare 2 tycker att flera av 
eleverna är mogna och i många fall klarar de själva att lösa sina konflikter. Även om eleverna 
klarar av att lösa konflikten är det viktigt att man som lärare kollar upp att allt är bra. Det är 
väldigt sällan som något händer på lektionstid som skapar en konflikt, det är oftast på rasten 
det kan hända något. Även vid övning till klassens timme kan det hända att det blir lite delade 
meningar och kanske lite tårar.  
 
Lärare 3 berättade att de flesta konflikter i klassen startar på rasterna, under de lite mer fria 
lektionerna som t.ex. bild och musik och i matsalen. Om det har hänt något på t.ex. en rast så 
tar hon in de inblandade och ställer frågar om vad som har hänt. Ibland pratar hon med dem 
en och en, så att de får prata med en vuxen först och sedan låter hon alltid de inblandade 
eleverna prata med varandra. Det är viktigt att få dem att lyssna på varandra och att de 
kommer fram till en lösning, eller om det känns olösbart får de be om förlåtelse och försöka 
att glömma. Vid väldigt svåra konflikter tar Lärare 3 hjälp av någon utomstående t.ex. 
rektorn, kuratorn eller sjuksyster. Det är bra att någon som inte är inblandad, och inte alltid 
närvarande, kan lyssna, så att eleverna inte tycker att någon är partisk. Det är oftast lättare att 
lösa konflikten om någon helt utomstående pratar med eleven eller eleverna. 
 
Lärare 4 berättar att hon tycker det är viktigt att alla som är inblandade ska få berätta hur de 
upplever konflikten och att de inblandade ska lyssna på varandra. De ska kunna mötas för att 
lösa konflikten och i fortsättningen ha respekt för varandra. Vid ett tillfälle efter ett rejält 
slagsmål så träffades de inblandade lärarna, föräldrarna och barnen, och arbetade på liknande 
sätt. Alla fick berätta hur de hade upplevt händelsen och alla fick lyssna på vad de andra sa. 
Det är viktigt att ta kontakt med föräldrarna om det är en elev som det är mycket bråk 
omkring. Hon poängterar att hon inte går in och säger hur de ska göra. Det kan lätt bli så att 
de tysta tjejerna, som inte står för att de blir arga, försöker använda läraren att lösa konflikten 
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och säga till den andra eleven. Hon tycker att det är viktigt att eleverna själva ska kunna säga 
ifrån och kunna lyssna på den andra parten.  
 
Lärare 5 tar ibland hon ut eleven som har bråkat och pratar om vad det är som har hänt. Det 
är viktigt att man som lärare tänker på att det inte går att reda ut varje händelse i helklass. Det 
tar mycket tid från lärandet och det är jobbigt för de elever som inte är inblandade att lyssna 
på. Ofta är det samma elev som är inblandad i konflikterna och då är det viktigt att ta kontakt 
med föräldrarna för att berätta för dem hur det är och kanske be dem arbeta hemma med det 
som inte fungerar i skolan.  Hon uppfattar att eleverna själva kommer och ber att få prata eller 
att ha klassråd när de känner att det är något. Lärare 5 tycker att det är viktigt att den 
personalen som sett konflikten är den som tar och arbetar med den. Är det fritidspedagogen 
som har eleverna en timme och det har hänt nåt då är det hon som tar den.  

Kan du beskriva hur du tycker att en bra lärare är? 
Det kom upp många olika egenskaper som kännetecknar en bra lärare. Det som kommit fram 
är att en bra lärare bryr sig om sina elever och en bra lärare tycker om att arbeta med barn. 
Som lärare bör man även lyssna på eleverna, kunna göra det trivsamt i gruppen och vara 
tydlig. En av lärarna berättade att han tyckte att det var svårt att säga vissa egenskaper som en 
bra lärare har, det är helt beroende av vilken grupp det är. Vissa grupper behöver en sträng 
lärare som inte tolererar några utsvävningar. Ett par nämner att en bra lärare vågar prova nya 
tankar och att man följer med i utvecklingen. 
 
Lärare 1 tycker att det är en lärare som bryr sig om sina elever. Läraren ska tycka att det är 
roligt att undervisa och även tycka om sitt ämne. Hon tycker även att det är viktigt att vara 
duktig på sitt ämne. Vidare säger hon att det inte är viktigt att man kan allt som lärare. Att 
man som är demokratisk och att man lyssnar på sina elever är av stor betydelse. Även att sätta 
gränser, vara tydlig och att vara flexibel, man ska kunna ändra sig om det inte fungerar som 
man hade tänkt. Det är viktigt att vara lyhörd inför klassen, Lärare 1 sa ”det är någon slags 
tentakel känsla det där vad som funkar” . Det som fungerar i en grupp går kanske inte alls hem 
i en annan grupp. Det är även viktigt att man som lärare utvecklas, våga prova nya tankar och 
idéer, så man inte kör samma sak jämt! 
 
Lärare 2 säger att han tycker att det är väldigt svårt att säga då det är mycket upp till klassen 
och den situationen i klassen som råder vad som är en bra lärare. En bra lärare kan vara en 
lärare som är stenhård och jättetuff som inte låter eleverna prova själva utan håller en stenhård 
linje, om det är vad som behövs i den klassen. En annan bra lärare kan vara en som låter 
eleverna att prova och testa att stå på egna ben, om klimatet som råder tillåter det. En bra 
lärare ska även låta eleverna ta ansvar och själv följa med i utvecklingen. 
 
Lärare 3 säger att det är viktigt att man som lärare är lyhörd, man måste kunna lyssna på 
eleverna och kunna komma ner på deras nivå. Att man som lärare uppträder rättvist, och vid 
t.ex. en konflikt, lyssnar på bägge sidorna är nödvändigt. Det är viktigt att man som lärare ser 
konflikterna och försöker hjälpa till att lösa dem. Eleverna bör även få vara med och 
bestämma de bitar som de kan bestämma i skolan, de ska känna att de har något att säga till 
om. En bra lärare ska även kunna undervisa på ett intressant sätt och kunna smitta av sig sin 
entusiasm. Att kunna göra det trivsamt i klassrummet är också viktigt.  
 
Lärare 4 tycker att en bra lärare ser alla elever. Man ska kännas trygg för dem och vara 
tydlig, alla ska veta att man gör så gott man kan och att man ska vara rädda om varandra. Att 
som lärare känna sig trygg i sin roll är betydelsefullt. Man vet vart man vill och vad målet för 
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arbetet är. Att variera arbetsformer och arbetssätt och inte alltid arbeta likadant är också 
viktigt. På skolan som Lärare 4 arbetar jobbar personalen mycket med arbetslaget. Det är 
väldigt viktigt att ha ett gott samarbete kolleger emellan så att man kan dela med sig av det 
som var och en är bra på. Det är inte så att bara för att man är klasslärare så är man inte alltid 
bäst för sin grupp i alla lägen. Det är även viktigt att vara en person som är en förebild för 
eleverna. Det fungerar inte att tugga tuggummi under lektionerna eller att svära.  
 
Lärare 5 startar med att säga att det viktigaste är att man tycker om barn, att man som lärare 
är snäll och omtänksam. Det är dock viktigt att man är bestämd, det fungerar inte att vara 
osäker och ”velig” . Hon tycker även att det är bra att inte uppträda opålitligt. Eleverna ska 
veta vad de får göra och inte att de känner sig tveksamma och undrar hur man som lärare 
reagerar i en speciell situation. En bra lärare ska även kunna byta planer om det är något som 
man i gruppen behöver prata om, man får inte vara så fast låst i det som ska göras. 

Elevundersökning 
Vad är det då som eleverna tycker är viktigast i skolan för att de ska trivas. Efter att ha läst 
elevernas svar så har jag hittat vissa återkommande faktorer som bidrar till deras trivsel. 
Tankar kring klasskamrater, läraren, klassrummet och lektionerna finns med i flera av svaren. 
Jag har valt att presentera alla elever, oavsett ålder och kön, tillsammans då många av 
åsikterna är liknande.      

Klasskompisar: 
Det som de flesta av eleverna tar upp som viktigt är hur kamraterna i klassen ska vara. Det 
viktigaste är att de är snälla och att alla ska vara kompisar. En flicka skriver: 
  

Jag skulle ha monga venner och dom skulle vara som jag. (Flicka 10år) 
 

En annan elev, en pojke berättar att han vill ha trevliga, snälla och glada kompisar. Hur 
klassen skulle se ut är lite olika, en av de yngre flickorna skriver att hon vill ha en sjyst 
tjejklass, ett par av de äldre pojkarna tycker att det ska vara lika många flickor som pojkar. En 
pojke berättar:  

 
Kompisarna skulle vara snälla och det skulle vara bra om det var lika många 
killar som tjejer. Killarna skulle va snälla och ha humor. Tjejerna skulle vara 
snygga och roliga. 
 (Pojke 12 år) 
 

En av de äldre flickorna tycker att det är viktigast att det finns snygga pojkar som är snälla. 
Flera påpekar att det är viktigt att kompisarna inte ska vara stökiga och bråkiga. Eleverna 
tycker att det är viktigt att alla har en eller flera kompisar och att ingen är utstött eller mobbad. 
Att retas för sin klädstil ska man heller inte göra tycker flera av de äldre flickorna. En flicka 
berättar att hon vill att kompisarna ska vara omtänksamma och att de inte ska retas. Vikten av 
man i klassen ska ha roligt och eleverna ska kunna samarbeta betonas av flera.  

Läraren: 
Majoriteten av elevernas svar, om hur läraren ska vara, handlar om att läraren ska vara snäll! 
Speciellt de äldre flickorna tycker även att deras lärare ska vara sträng, när det behövs. Det är 
även bra om läraren är bestämd. Egenskaper som flera av eleverna efterlyser är även påhittig, 
rolig och det är viktigt att han/hon lyssnar på eleverna. En elev skriver så här: 
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Läraren tycker jag ska vara både sträng och tillåtande fast den ska säga till när 
det går för långt. Läraren måste vara förstående och man måste kunna lita på 
sin klassföreståndare, den ska vara tillhands på raster mm. (Flicka 11 år) 

 
Det ska vara en fröken som kan hjälpa till och rätta saker som är klara.  
(Flicka 8 år) 

Klassrummet: 
Hur det ska vara i klassen verkar vara väldigt viktigt för eleverna, huvudparten har berättat 
hur de vill ha den fysiska miljön. Både flickorna och pojkarna betonar att klassrummet ska 
vara lagom stort, inte för stort och absolut inte litet. Alla ska kunna se tavlan från sin plats och 
man ska inte sitta trångt. Det ska vara ett ljust klassrum med flera fönster, en flicka betonar att 
de ska kunna öppnas. Att klassrummet ska vara fräscht tycker flera av eleverna, speciellt 
pojkarna:  
 

Klassrummet ska inte vara nerklödrat, eller dammit. Fönstren ska vara 
stora så att man får sol ljus in i klassrummet och dom ska vara rena. 
(Pojke 11 år) 
 
Det ska inte vara massa äppelskrutt på golvet. (Pojke 9 år) 
 

En del skriver att klassrummet ska vara mysigt, vissa vill ha mycket färg på vägarna och en 
del mycket teckningar som eleverna har gjort och några talar om mysiga tapeter. Att sitta 
skönt är ett måste tycker några av eleverna. Vad som sedan önskas i klassrummet är datorer 
som man får spela på, det är bara pojkar som skrivit det, nya och hela läroböcker, ett 
skolbibliotek nära klassrummet, och en soffa att sitta i när man läser. Flera av eleverna, 
speciellt de yngre, vill ha en skolgård som det finns roliga saker att leka med och att den är 
fräsch. 

Lektionerna och gruppen: 
Det som verkar vara viktigast för eleverna, majoriteten har skrivit om det, är att det i 
klassrummet är tyst när man jobbar.  

 
Jag skulle vilja att det var arbetsro i klassrummet. (Pojke 12 år) 
 
Det ska inte vara för pratigt eller för stökigt i klassen när man jobbar.  
(Flicka 8 år) 
 
Jag skulle vilja att alla i klassen skulle vara konsentrerade och lyssna bra inte 
holla på att prata så man inte hör vad läraren säger att man ska kuna arbeta tyst 
och småviska till kompisen om man vill något. (Flicka 11 år) 
 

Flera ställer krav att lektionerna ska vara bra: 
 
Lektionerna ska vara roliga och inte så enformiga. (Pojke 10 år) 
 
Jag tycker också att på lektionerna inte ska vara för många och LÅNGA 
genomgångar utan att man får jobba mer självständigt. (Flicka 12 år) 
 

Det går att läsa att lektionerna ska vara lagom svåra, någon skriver att hon vill ha svårare 
lektioner så att man får sitta och tänka. En flicka skriver att hon skulle vilja välja mer vad hon 
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kunde jobba med, en annan flicka tycker att läxorna ska vara lagom svåra. Ett par pojkar tar 
upp vikten av rasterna:  

 
Det skulle vara raster mellan varje lektion och man ska inte ha så jätte långa 
lektioner. (Pojke 12 år) 

 
Att det finns en bra stämning i klassen och att man har roligt i klassen tycker flera är viktigt. 
Ett citat som visar på detta är : 

 
Vi skulle ha klassenstimme varge fredag och ha veldigt roligt tillsammans. 
Min lärare skulle va väldigt rolig också. Tack vare läraren skulle alla lektioner 
vara roliga och bra. Jag skulle lära mig väldigt mycket på lektionerna. Och alla 
lektionerna skulle vara bra. Och jag skulle trivas i skolan! (Flicka 10 år)  
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RESULTATDISKUSSION 
Jag kommer i resultatdiskussionen att väva ihop litteraturen som jag har läst, analysen av 
lärarintervjuerna och elevundersökningen tillsammans med mina personliga åsikter. Detta 
kommer jag att göra utifrån mina problemformuleringar och frågorna från intervjuerna. 
Rubrikerna i resultatdiskussionen har jag även skapat utifrån intervjufrågorna, de är dock 
delvis omformulerade.   

Vad kännetecknar ett bra gruppklimat? Varför är det viktigt med ett 
bra gruppklimat?  
Det som jag utifrån den lästa litteraturen och genom analysen av lärarintervjuerna tolkar som 
grunden till ett bra gruppklimat är trygghet. Eleverna måste känna sig trygga och känna att de 
är accepterade för den person som de är. Detta betonar flera av de intervjuade lärarna och det 
är också min personliga åsikt. När eleverna känner sig trygga så vågar flertalet berätta vad de 
tycker, tänker och känner, de vet att klasskamraterna lyssnar på det som de säger och de blir 
respekterade för det. Kveli skriver att med elevernas trygghet så ökar även deras förmåga att 
kunna ta till sig kunskaper som lärs ut i skolan. De intervjuade lärarna betonar gemensamt att 
ett gott klimat är avgörande för att eleverna ska kunna lära sig något.  
 
Något som jag tycker är viktigt i en klass är samhörigheten. Nilsson talar om att det i gruppen 
kan uppstå en gruppidentitet som gör att det finns en ”Vi-känsla” . Efter att ha läst och 
analyserat det eleverna har skrivit tolkar jag att de i skolan tycker är viktig att känna 
samhörighet i gruppen. De betonar att det i klassen ska vara en bra stämning för att de ska 
trivas. Stensmo skriver att sammanhållningen i klassen påverkar gruppens och de enskilda 
individernas prestationer, även den sociala utvecklingen påverkas. Åberg påpekar att man bör 
arbeta för att stärka samhörigheten i gruppen. Hon tar upp lagtävlingar och att göra goda 
gärningar för andra som gruppstärkande aktiviteter. Det är viktigt att de känner att de är 
duktiga och gör något bra.  
 
Ett accepterande klimat mellan individerna i en grupp anser jag är något som kännetecknar ett 
gott gruppklimat och som både de intervjuade lärarna talar om och Nilsson skriver om. 
Eleverna ska visa sina kamrater respekt och ingen ska behöva känna att de inte är accepterade 
för den som de är. Det finns många olika handikapp, en del ser man men det finns många som 
inte syns. Jag anser att det är otroligt viktigt att prata mycket med eleverna om att alla är olika 
och att alla ska ha rätt att vara det. Eleverna ska tidigt lära sig att det är det som är inom var 
och en som räknas och inte hur man ser ut. Klimatet ska vara sådant i en grupp att eleverna 
ska respektera en kompis som t.ex. tar längre tid på sig att läsa en text eller inte kan skriva 
som de andra. 
 
Det som eleverna tar upp som en viktig bit för att de ska trivas är arbetsron. De flesta tycker 
att det i klassen ska vara lugnt och inte pratigt eller bråkigt. Jag tycker att man som lärare bör 
tänka på detta, de allra flesta behöver en lugn arbetsmiljö när de studerar och som lärare måste 
man hjälpa till att skapa den miljön. Att samtala mycket med eleverna om hur det ska vara i 
klassen under arbetet och att påpeka att det finns de elever som inte kan arbeta vid för hög 
ljudnivå brukar, av egna erfarenheter, sänka ljudnivån i klassrummet.    

Hur kan lärare arbeta för att skapa ett bra gruppklimat? 
Utifrån min litteraturstudie och analysen av intervjuerna inser jag att det finns väldigt mycket 
som man kan göra för att skapa ett bra gruppklimat. Både Wahlström och Åberg har i sina 
böcker övningar som stärker elevernas självkänsla och som arbetar med att skapa trygghet i 
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gruppen. Projekt Charlie verkar vara populärt att arbeta med, flera av lärarna använde sig av 
det materialet för att bl.a. stärka gruppen. Samtliga lärare som medverkade på intervjun 
beskrev hur de arbetade medvetet och regelbundet med gruppen. Det tycker jag är mycket 
positivt att höra. Jag anser att man som lärare inte får glömma bort även de små sakerna som 
också gynnar ett gott klimat i gruppen. Det kan vara ett avbrott i lektionen för att leka en rolig 
lek, ha högläsning eller något annat som eleverna tycker om. En lärare ansåg att hon tycker att 
det är viktigt att göra just roliga saker tillsammans, så att man tillsammans kan skratta och ha 
kul ihop. Det tror jag är oerhört betydelsefullt! 
 
Kveli skriver att en lärares viktigaste bidrag till en bra gruppmiljö är att genomföra bra 
undervisning. Eleverna måste tycka att arbetet är spännande och viktigt, de måste också känna 
att de klarar av uppgifterna och att de utvecklas. Hon skriver vidare att läraren måste variera 
aktiviteterna i klassrummet. Efter att ha arbetat med elevundersökningen framgår det att 
lektioner, och hur de är genomförda, är mycket viktigt för flertalet elever. Ett par av de 
intervjuade lärarna diskuterade undervisningens värde för det goda klimatet. En av lärarna 
ansåg att det är viktigt att eleverna känner en delaktighet i arbetet och att de vet mot vilket 
mål de jobbar så att de kan känna meningsfullhet i det som de gör. En annan talade om vikten 
av att variera arbetsformer och arbetssätt. Dessa faktorer tycker jag är viktigt att som lärare 
tänka på, eleverna behöver känna att undervisningen är stimulerande.  
 
De intervjuade lärarna talar även om att eleverna behöver ha klara riktlinjer och regler för att 
det ska vara ett bra klimat. Som lärare anser jag att man måste vara konsekvent i sitt 
handlande. Jag kan inte tillåta vissa handlingar en del gånger medan jag ger en bestraffning en 
annan gång. Om jag som lärare skulle agera på det sättet är jag övertygad om att gränserna 
kommer att testas och i värsta fall förlorar eleverna förtroendet för mig som lärare. I 
litteraturgenomgången tar både Stensmo och Kveli upp vikten av att reglerna ska vara 
utformade tillsammans med eleverna så att de känner sig delaktiga och har möjlighet att 
påverka. I samband med att reglerna sätts upp tycker jag att man ska diskutera vad som ska 
ske när någon eller några bryter mot en regel.  
 
Jag anser att en annan bidragande del till att det blir en bra stämning i gruppen är hur jag som 
lärare är och ser på eleverna. Stensmo talar om att läraren är en modell för sina elever och om 
han är positiv och entusiastisk smittar det av sig på klassen. Han skriver även att positiv 
förstärkning gynnar positiva attityder i gruppen. Min åsikt är att det inte går att få ett bra 
klimat om läraren själv inte trivs i sin situation utan tycker att det är tråkigt att jobba med sina 
elever. Jag anser att eleverna måste höra när de gör ett bra jobb, de måste veta att läraren bryr 
sig om dem, läraren måste alltid se positivt på alla elever och visa att tron på var och en finns.  

Vad kännetecknar ett negativt klimat och vad är orsaken till det? 
I ett negativt klimat visar eleverna inte varandra respekt det kan vara genom att t.ex. fälla en 
kommentarer som kränker någon annan. De lärarna som jag intervjuat talar även om ett 
negativt klimat när det i klassen ofta är bråkigt, det är dålig arbetsro i gruppen och att eleverna 
känner sig otrygga i gruppen. I den lästa litteraturen finns det inte så mycket förklaringar till 
vad det är som kan ha orsakat det dåliga gruppklimatet. Jag anser att det kan vara mycket som 
skapar det klimatet. Det kan bero på, som även några av de intervjuade lärarna pratade om, att 
klassen varit tvungen att byta lärare ofta. De har gått miste om tryggheten i att möta samma 
vuxna människa varje dag, detta kan vara jobbigt för vissa barn.  
 
I min undersökning talade några av lärarna om att det kan vara enskilda elever som är orsaken 
till det dåliga klimatet. Om det är så i gruppen bör man ta reda på varför eleven beter sig som 
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han gör. Det kan finnas många orsaker, det kan vara bra att eleven får prata med någon t.ex. 
kuratorn på skolan. När en människa mår dåligt kan detta tas i uttryck på många olika sätt. Att 
såra och förstöra för andra kan vara ett.  

Hur kan lärare arbeta för att vända ett negativt klimat? 
Det flera av lärarna talade om var vikten av att prata med eleverna, de måste vara delaktiga i 
att vända det dåliga klimatet. I litteraturgenomgången beskriver jag kortfattat något som kallas 
involveringspedagogiken. Åhs talar om de viktiga samtalen och att dessa kan hjälpa till att 
utveckla ett positivt klimat i gruppen. För att arbeta med denna form av samtal har jag åsikten 
att det är betydelsefullt att läsa in sig ordentligt på den metoden som man vill arbeta med t.ex. 
involveringssamtal eller kompissamtal. Sedan får jag som lärare pröva mig fram till vilket 
som fungerar bäst och eventuellt göra ändringar för att samtalet ska passa mig och min grupp.  
 
En lärare pratade om att försöka stärka de elever som fungerar bra i klassen, så att de kan ta 
ett större ansvar och få dem att säga vad de tycker, det tycker jag verkar intressant. Jag tror att 
det är viktigt att försöka få fram alla individer i gruppen, alla bör känna sig viktiga och ha en 
plats i gruppen. I det här fallet försöka få de som inte fungerar lika bra i gruppen att få en mer 
tillbakadragen roll. Nilsson skriver om detta, att bryta rollmönster och hur viktig del ledaren 
har i detta arbete.   
 
Kveli talade om att gruppen kan behöva extra resurser för att förbättra klimatet i gruppen, 
Åberg tar också upp detta men betonar att de viktigaste resurserna finns inom eleverna, 
läraren och föräldrarna. Man ska ta till vara på resurserna genom att t.ex. låta eleverna 
engageras som faddrar för de yngre eleverna, eleverna kan engageras som mobbningsvakter 
eller kamratstödjare och föräldrarna kan vara ett stort stöd genom att besöka klassen under 
lektionstid. Hon talar även om att föräldrarna och eleverna bör vara inkopplade i arbetet med 
handlingsplanen, som det står om i litteraturgenomgången. Detta kan göras genom en 
klassträff där alla är delaktiga och får arbeta i mindre grupper för att komma på hur de ska gå 
tillväga för att förbättra klimatet i klassen. Delar av detta känner jag igen efter intervjuerna 
med lärarna, på skola C och D arbetar de med fadderskap för att eleverna ska känna ansvar 
och för att få in de yngre eleverna i klassen.  
 
Stensaasen och Sletta skriver om att de inte rekommenderar fri placering, detta tar ett par av 
lärarna upp som en åtgärd som kan bryta att negativt mönster. De använder sig, eller har 
använt sig, av bordsplacering i matsalen. Av egen erfarenhet har jag sett att eleverna i de 
yngre årskurserna (år f-3) oftare har bordsplacering i matsalen medan eleverna i de äldre 
årskurserna får välja platser själva. Det är en smaksak och om gruppen fungerar bra tycker jag 
att det kan vara rätt att låta eleverna välja själva men om det i gruppen finns någon eller några 
utstötta är min åsikt att bordsplacering är bra. Det är en trygghet att veta att man inte behöver 
sitta ensam och äta.  
 
I litteraturgenomgången talar flera av författarna, bl.a. Kveli, Åhs och Stenssasen och Sletta, 
om vikten av att ge eleverna positiv feedback dvs. visa att jag som lärare tror på dem och att 
skapa en atmosfär präglad av framgång istället för nederlag. Jag anser att det är en viktig bit i 
lärarrollen och även i andra former av ledarroller. Som lärare måste man kunna ge positiv 
feedback till eleverna, de måste även veta att jag som lärare tror på dem. Det är så många som 
för höra att de är dåliga och inte kan något, detta kan de till och med få höra hemifrån. Det 
gäller då att verkligen jobba för att den eleven ska få ett gott självförtroende och det anser jag 
att man som lärare har ansvar för. Det är dock viktigt, som Kveli nämner, att berömmet ska 
vara ärligt annars gör det mer skada än nytta.   
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Avslutning 
Efter att ha gjort mina empiriska undersökningar och litteraturstudier har jag den åsikten att 
jag som lärare har en väldigt stor påverkan över klimatet i gruppen. Det är dock viktigt att 
som lärare tänka på att i vissa grupper kan jag arbeta stenhårt för att få ett gott klimat utan att 
det händer något. Jag tycker att det är viktigt att som lärare i dessa fall ta hjälp av kolleger, 
rektor och föräldrar för att få hjälp hur man ska arbeta vidare.  
 
Min undersökning visar att eleverna vill ha snälla och glada lärare, de intervjuade lärarna talar 
om egenskaper som t.ex. att läraren ska tycka om barn, vara lyhörd, bry sig om eleverna, vara 
rättvis, variera undervisningen och kunna sätta gränser. Dessa egenskaper anser jag är 
betydelsefulla men jag har även åsikten att det är svårt att med ord skriva ner hur en bra lärare 
är. Stensmo skriver att läraren är en modell för sina elever och om han är positiv och 
entusiastisk över sitt arbete smittar det av sig på klassen. Min åsikt är att för att vara en bra 
lärare så måste man tycka att det är roligt att undervisa och att vara med eleverna. Eleverna 
märker när läraren inte känner sig trygg eller inte tycker någonting är roligt. Det är svårt att 
skapa ett intresse i gruppen för ett arbetsområde när det egna intresset hos läraren inte finns.  
 
I min litteraturgenomgång skriver jag om olika ledarroller, Åberg tar upp tre olika typer av 
ledare och jag tycker att man som lärare måste kunna variera sin ledarstil. Jag har den åsikten 
att hur en bra lärare är och agerar är olika beroende på hur gruppen är. Åbergs beskrivning av 
ledartyper pekar på att den demokratiska ledaren är det rätta om jag som lärare vill ha ett gott 
klimat. Jag tycker dock att man ska kunna variera sin ledarstil och ibland vara låt-gå-ledaren, 
men det är då av stor betydelse att jag som lärare vet att gruppen klarar av att jag tar ett steg 
tillbaka och låter eleverna vara de som ex. fattar ett beslut. En grupp behöver kanske under en 
period ha mer styrning och då anser jag att man som lärare ska vara mer auktoritäre för att 
visa hur det i gruppen måste vara för att det ska fungera. 
 
Vissa elever behöver ha stramare tyglar för att det ska fungera i klassen och för andra elever 
fungerar bra att låta dem ta ett stort ansvar. Flera av lärarna som deltog i min undersökning 
talade om elevernas delaktighet i undervisningen, att få eleverna motiverade och nyfikna inför 
arbetet som väntar. Detta anser jag är mycket betydelsefullt för att vara en bra lärare.  
Kveli talar om att vikten av att fortsätta att utvecklas och lära sig även fast man är en 
färdigutbildad lärare. Lärarna i min undersökning tar också upp detta och min åsikt är att jag 
som lärare måste ha det synsättet. För att prova nya undervisninsmetoder och för att fräsha 
upp de kunskaper jag har måste jag som lärare fortsätta att lära mig och våga prova nya 
metoder.   
 
Något som är viktigt och som kom fram efter elevundersökningen är hur viktigt de tycker det 
är med arbetsro, jag som lärare måste hjälpa eleverna att få detta så att alla kan känna sig 
tillfreds och kunna koncentrera sig i sitt klassrum.  
 
Jag har beskrivit hur jag tycker att alla elever bör få känna i sitt klassrum: 

• Alla ska känna sig trygga  
• Alla ska känna att de har varandras respekt, alla ska våga tala om vad den tycker utan 

att vara rädd för att bli utskrattad 
• Alla ska känna att de litar på mig, de ska våga prata med mig när något tynger dem 

och de ska veta att jag inte tolererar elakheter mot varandra. 
• Alla ska veta att jag bryr mig om var och en och att alla har ett lika stor värde för mig 
• Alla ska känna att de tycker att det är roligt att lära sig nya saker och att de är en bra 

inlärningsmiljö som de befinner sig i.  
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• Alla ska tycka att det är roligt att vara i skolan, de ska känna en ”vi-känsla”  och 
gemenskap till varandra i gruppen.  

 
 
Avslutningsvis tycker jag att det har varit mycket lärorikt att arbeta med grupper och gruppers 
klimat. Det har givit mig många tankar om hur jag själv vill arbeta.  
Vid fortsatta undersökningar skulle jag tycka att det var intressant att koncentrera mig på 
elevernas roller och hur jag som lärare kan arbeta för att t.ex. försöka vända de negativa 
rollerna och stärka elever med en låg status i gruppen.   
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Intervjuguide: 
 
Positivt gruppklimat: 
Beskriv hur ett bra gruppklimat är 
Är det viktigt  
Varför är det viktigt/oviktigt 
Hur kan man skapa ett bra klimat i gruppen 
 
Negativt gruppklimat: 
Beskriv ett negativt gruppklimat 
Vad är orsaken till det dåliga gruppklimat 
Hur kan man arbeta för att vända det dåliga klimatet 
Arbetet med konflikter 
 
Ledarroll: 
Hur är en bra lärare 
Tankar om ledarrollen ändrats under verksamma år 
Ändras din ledarroll under tiden tillsammans med en grupp 
 
 


