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Sammanfattning 

Vi har gjort en kvalitativ studie om hur lärare arbetar med gruppdynamiken i 

klassrummet. Vi utförde fyra intervjuer vilka utmynnade i fyra huvudområden: 

definition på gruppdynamik, synen på ledarskap, lärares strategier och kopplingen 

mellan inlärning och gruppdynamik. Informanternas bakgrund varierade från att enbart 

ha arbetat några år i yrket, till att ha 40 års erfarenhet. Vårt syfte med studien var att 

undersöka vilka strategier lärare använder när de arbetar med en grupp elever för att 

åstadkomma ett bra gruppklimat. Vi ville även synliggöra lärares tankar kring sitt 

ledarskap samt deras syn på kopplingen mellan inlärning och gruppdynamik. 

Huvudresultatet i vår studie visar att ledarskap är centralt i det gruppdynamiska arbetet. 

Däremot har vi sett att det finns stora skillnader mellan hur lärare utövar sitt ledarskap. 

Tydlighet och humor var två av de ingredienser som ansågs vara viktiga. Att det finns 

en koppling mellan inlärning och gruppdynamik framkom tydligt, men på vilket sätt 

hade våra informanter svårt att beskriva med ord. Det gruppdynamiska arbetet får aldrig 

stanna av, lärare måste kontinuerligt fortsätta med det arbetet med hjälp av olika 

strategier.   

Nyckelord  
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Abstract 

We have performed a qualitative study of how teachers work with group dynamics in 

the classroom. We made four interviews that turned out in four main themes: the 

definition of group dynamics, the view of leadership, teachers´ strategies and the 

connection between learning and group dynamics. The level of experience among the 

informants varied between only a couple of years up to more than 40 years in the 

profession. The study was carried out to investigate what strategies teachers use when 

they work with a group of students to create a good group climate. We also wanted to 

make visible the teachers´ thoughts when it comes to leadership and also their view of 

the connection between learning and group dynamics. The main result of our study 

shows that leadership is central in group dynamic work. However, we have seen big 

differences between how teachers practice their leadership. Plainness and humour are 

two of the ingredients that considered important. That there is a connection between 

learning and group dynamic appeared very clear but in which way was hard for our 

informants to describe with words. The group dynamic work must never stop but 

teachers have to continuously keep the work going using different strategies.  
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1. Inledning och bakgrund 

I vårt samhälle får vi redan när vi börjar på förskolan, för vissa barn kanske redan vid ett 

års ålder, lära oss att passa in i olika typer av grupper. Grupper är någonting som 

kommer att följa oss resten av livet. När vi börjar skolan har vi således en ganska stor 

erfarenhet av vad det innebär att vara en gruppmedlem.   

I skolans styrdokument står det att ”alla som arbetar i skolan skall; främja elevernas förmåga och 

vilja till ansvar över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”. (Lpo 94, s.15). Detta menar vi 

sker genom ett ständigt gruppdynamiskt arbete. Fortsättningsvis står det även att: ”skolan 

skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde och kan leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”. (Lpo 

94, s.10). Även här ser vi sambandet med det kontinuerliga arbetet med grupprocessen. 

Redan från första början av vår lärarutbildning, vintern 2004, har det funnits tankar hos 

oss båda om hur gruppsammansättningar och själva dynamiken i klassrummet påverkar 

alla undervisningssituationer och inlärningen, samt hur dessa två förutsätts fungera. 

Under den gångna utbildningen har vi känt att lärarutbildarna, med några få undantag, 

har utgått ifrån att man redan har en fungerande grupp när man gör de övningar vi har 

lärt oss. Vare sig det gällt SO, matematik, naturkunskap eller läsinlärning så har 

förutsättningen för de didaktiska kunskaperna vi inhämtat alltid varit att gruppen är 

samarbetad och harmonisk. Trots detta har vi ändå klart för oss att en stor del av vårt 

arbete, när vi kommer ut som färdiga lärare, kommer att vara att arbeta ihop en 

fungerande grupp.  

Under det andra allmänna utbildningsområdet i vår lärarutbildning blev vi introducerade 

för ett antal teoretiker som har haft betydelse på olika sätt inom pedagogiken. I detta 

arbete har vi valt att presentera Lev S Vygotskij, en rysk teoretiker, som har stark 

anknytning till det ämne vi har valt i vår studie. När vi på våra verksamhetsförlagda 

perioder har haft som uppgift att utföra de didaktiska kunskaper vi införskaffat oss har 

vi känt att det finns brister när det gäller det gruppdynamiska arbetet i klassen. Vi har 

saknat beredskap för att hantera de situationer som kontinuerligt uppstår i ett levande 

klassrum.  

Man kan på många ställen i läroplanen (Lpo 94) få stöd för att lägga stort fokus på 

gruppdynamiskt arbete. Bland annat står att ”Eleven skall 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 
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lust att lära.” (Lpo 94, s 9). Man kan också under rubriken normer och värden finna att 

skolan ska sträva efter att varje elev: 

”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå 

andra människor” (Lpo 94, s 10). 

Det finns dessutom mål för hur lärare och skolpersonal ska arbeta för att främja ett bra 

gruppklimat. En tydlig mening som visar på det förebyggande arbetet är följande: 

” Läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.” (Lpo 94, s 11). 

Med dessa styrdokument i bakhuvudet tillsammans med våra egna tankar och 

funderingar ser vi ett starkt skäl till att titta närmare på fenomenet gruppdynamik i 

klassrummet. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier lärare använder när de arbetar med 

en grupp elever för att åstadkomma ett bra gruppklimat. Vi vill även synliggöra lärares 

tankar kring sitt ledarskap samt deras syn på kopplingen mellan inlärning och 

gruppdynamik.  

1.3 Frågeställningar 

Vilka strategier använder sig lärare av för att få en god gruppdynamik?  

Hur ser lärare på sambandet mellan inlärning och gruppdynamik? 

Vilken syn har lärare på ledarskap i sin yrkesroll? 

1.4 Arbetets disposition 

Vi har lagt upp arbetet genom att efter inledning och bakgrund beskriva syftet med 

studien samt de övergripande frågeställningarna. Efter detta kommer vi att presentera en 

teori samt en litteraturgenomgång upplagd efter de teman vi utgått ifrån. Under rubriken 

metoder och genomförande finns en beskrivning av de metoder vi använt oss av. Här 

finns också en redogörelse för vår urvalsgrupp samt en beskrivning av 

intervjupersonerna. Under samma rubrik kommer en redovisning för hur vi har funnit 

den litteratur vi har använt oss av samt en beskrivning av vårt genomförande och 

upplägg. Vidare redogör vi för hur vi analyserat den metod som vi har använt oss av 

samt beskriver de etiska aspekterna. I nästföljande avsnitt sammanställs de intervjuer vi 

gjort, också de utifrån de teman som vi senare kommer att beskriva. Slutligen kommer 

vi att ha en diskussion kring våra resultat samt dra slutsatser kring dem. Sist kommer 

våra referenser samt bilaga.  
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2. Teorier och tidigare forskning 

2.1 Definition av en grupp  

Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2007-04-20) definierar grupp enligt följande: ”inom 

samhälls- och beteendevetenskap individer som har något gemensamt. Oftast avses individer som 

samverkar och har bestämda relationer till varandra.”  

En grupp kan även definieras på andra sätt. I vår studie utgår vi från en klass med elever 

som en grupp. En grupp kan i vårt sammanhang alltså variera i storlek precis som 

klasserna. Svedberg (2007) kallar den sortens grupp för en formell grupp. En formell 

grupp definierar han enligt följande: ”I en grupp samspelar medlemmarna (minst tre) för att nå ett 

mål eller utföra en uppgift” (Svedberg, 2007, s.16). Han menar att formella grupper ofta har 

något slags ledarskap samt att det finns regler, rutiner och ett uttalat syfte med arbetet i 

gruppen. Personerna som ingår i en formell grupp gör inte det för att de ursprungligen 

har valt varandra utan för att de har blivit placerade tillsammans.   

Stensaasen (2000) skriver att gruppen som sådan påverkar oss individer genom hela 

livet. Några av de kriterier han använder sig av för att definiera begreppet grupp är: 

”medlemmarna måste vara engagerade i en eller annan form av gemensamt socialt samspel”. 

(Stensaasen, 2000, s.26). Dessutom menar han att en grupp på två eller fler personer 

ömsesidigt påverkar varandra och är ömsesidigt beroende av varandra i den 

bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov tillfredsställda och nå 

sina mål. En grupp har från början potential för både gott och ont. Sett ur vårt 

perspektiv kan det beskriva förhållandet elev – elev eller elev – lärare. 

2.2 Sociokulturell teori  

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896 – 1934) var en rysk psykolog och en viktig 

förespråkare för den sociokulturella teorin. Han var intresserad av litteratur vilket 

medförde att han arbetade som litteraturkritiker och skrev en doktorsavhandling om 

Hamlet. Hans intresse för psykologin uppkom när han undervisade vid ett 

lärarseminarium och intresserade sig för handikappade barns utveckling. Vygotskij blev 

således en av den kulturhistoriska skolans grundare. Trots att han endast arbetade i tio år 

inom psykologin räknas han som en av de viktigaste förespråkarna av modern 

http://www.ne.se
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psykologi. (Jerlang (red), 2005).  

Den sociokulturella teorin är idag en betydande del av utbildningen på lärarhögskolor. 

Vi kommer här att presentera delar av hans teori utifrån de faktorer som är viktiga i 

arbetet med grupprocessen.   

2.2.1 Utveckling  

Enligt Vygotskij delas ett barns utveckling in i olika perioder eller zoner. Det finns 

stabila perioder och kritiska perioder. De stabila perioderna karakteriseras av en lugn 

och framåtskridande utveckling. Under de här perioderna, som Vygotskij kallar för 

skapande perioder, bygger barnen långsamt upp sin personlighet. Här sker inga större 

känsloomvälvningar för barnet vilket gör att de uppfattas som harmoniska. De kritiska 

perioderna kännetecknas av att barnet plötsligt blir känslomässigt ostabil. Här sker stora 

förändringar vilket ofta leder till att barnet hamnar i konflikter och får en till synes 

nedsatt inlärnings- och arbetsförmåga. De kritiska perioderna infaller enligt Vygotskij 

vid födelsen, ett år, tre år, sju år och tretton år. Det är alltså framförallt sjuårskrisen och 

trettonårskrisen som infaller under den period som barnet går i skolan. Sjuårskrisen 

utmärks av att barnet får ett ombytligt humör, blir ojämn i psyket samt får en mindre 

stark egen vilja. Det är under den här perioden som barnet ska gå från att vara ett 

förskolebarn till att bli ett skolbarn. Trettonårskrisen handlar framförallt om att barnet 

går in i puberteten. Den här krisen kan medföra att de tidigare intressena blir mindre 

intressanta, arbetsförmågan blir sämre samt att det mognande barnet är kluven i sin egen 

självbild.   

Dessa kriser kan bli mer eller mindre tydliga beroende på hur de hanteras av 

omgivningen, i skolans värld bestående av skolpersonal och klasskamrater. Vygotskij 

menar att omgivningen måste se igenom de nedbrytande faktorerna så som den 

minskade arbetsförmågan och konfliktökningen. Man måste istället se de nedbrytande 

omständigheterna som förutsättningar för att nya sidor av barnet ska kunna utvecklas. 

Varje krisperiod behövs för att barnet ska kunna bryta ned och senare bygga upp nya 

möjligheter. (Jerlang (red), 2005).  

De här perioderna blir betydande i ett gruppdynamiskt arbete. Omgivningen måste ta 

hänsyn till att varje barn behöver få tid på sig att gå igenom sina olika kritiska perioder 

för att kunna utvecklas optimalt. Det som utvecklas i krisperioderna kommer även att ha 

betydelse för grupprocessen. Efter en krisperiod menar Vygotskij att barnet får en 
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”…större självständighet och bättre förståelse för det sociala spelet.” (Jerlang (red), 2005, s 284).   

2.2.2 Språket  

Vygotskij menar att språket skapar tanken. Barnet härmar ett ord, vilket medför att 

tanken och förståelsen kommer igång. Sedan börjar barnet att testa ordet i olika 

sammanhang för att förstå det och ge det innebörd. Det fyller på tills begreppet blir 

”fullt”. Begreppen blir då mer kollektiva än individuella. Detta medför att de 

kommunikativa processerna blir helt centrala ur ett sociokulturellt perspektiv. Barnet får 

tillgång till kunskaper och färdigheter genom kommunikation med andra. Basen för 

utvecklingen är alltså språket. Vygotskij menar att språket återspeglar inte bara tanken, 

utan tanken fullbordas även i språket. (Jerlang (red), 2005).  

”Ett ord utan betydelse är inte ett ord, utan ett tomt ljud. Ett ord som saknar betydelse tillhör 

inte längre språkets rike.” (Vygotskij, 2005, s 37).  

Språkets betydelse visar på kommunikationens relevans i den sociokulturella teorin. 

Detta betonar också Roger Säljö (2002) som arbetar utifrån Vygotskijs sociokulturella 

teori, men med en egen utformning. Han menar att det sociokulturella perspektivets 

grundtanke är att kommunikationen och interaktionen mellan människor är avgörande. 

Detta innebär flera betydelsefulla aspekter för det gruppdynamiska arbetet. Om språket, 

kommunikationen och interaktionen elever emellan är centralt och avgörande för deras 

utveckling, måste också möjligheten för detta skapas i klassrummet. Det kan gälla 

elevernas placeringar i rummet, finns möjligheten för dem att samtala? Är miljön 

tillåtande för utvecklande samtal och diskussioner elever emellan? Hur ser elevernas 

uppgifter ut, ska de utföras enskilt eller i samarbete med andra? Om gruppen ska kunna 

arbeta i samarbetssituationer samt fungera som hel grupp måste uppdelningarna ske på 

ett tilltalande sätt. Uppdelning i arbetsgrupper som inte känns tillfredställande för 

eleverna kan bidra till att stämningen blir dålig i hela gruppen.  

Säljö (2002) förklarar ordet mediering, vilket även Vygotskij använder, som ett centralt 

begrepp. ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och 

därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap.” (Säljö, 2002, s 81). Detta 

innebär att det sammanhang som en elev befinner sig i är avgörande för deras 

utveckling. För elever i skolåldern spenderas en stor del av tiden inom skolans område. 

Detta medför att den stämning som råder i en grupp samt den individuella elevens 

upplevelse av den har stor betydelse. Omgivningen formar inte bara elevernas språk och 

tänkande, utan hela dess föreställningsvärld enligt den sociokulturella teorin.  
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”Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att förstå kopplingen mellan 
sammanhang och individuella handlingar är därför något av kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv.” 

(Säljö, 2002, s 130).  

2.2.3 Inlärning  

För Vygotskij är samspelet det centrala i undervisningen. Han menar att ett barn kan 

utföra en handling i samspel med andra innan det kan utföra handlingen själv. 

Skillnaden mellan vad ett barn kan utföra själv och vad det kan utföra med hjälp av 

andra kallas inom den sociokulturella teorin för den proximala utvecklingszonen. 

(Imsen, 2006) Läraren ska arbeta med barnets inlärning genom att sträva efter att barnet 

ligger i sin proximala utvecklingszon. Det vill säga kan utföra uppgifter med hjälp av 

andra men med siktet mot att klara av att utföra uppgiften själv.   

Enligt Vygotskij finns undersökningar som visar på fördelar för barn att arbeta i den 

proximala, också uttryckt som den närmaste, utvecklingszonen. ” Undersökningen visar att 

den närmaste utvecklingszonen har en större direkt betydelse för den intellektuella utvecklingens dynamik 

och för barnens framgång än vad den aktuella nivån hos deras utveckling har. (Vygotskij, 2005, s. 

330).   

Detta synsätt på inlärningen visar också tydligt på vikten av att barnet befinner sig i en 

trygg miljö. Barnet ska kunna utveckla sina kunskaper i samspel med lärare och elever. 

Detta kräver att barnet känner ett förtroende för den grupp som det vistas i och således 

ska utvecklas i. Gruppens betydelse är alltså mycket viktig när man arbetar ur ett 

sociokulturellt arbetssätt mot om arbetet mest utgår ifrån individuella uppgifter.  

2.3 Definition av begreppet gruppdynamik  

Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2007-04-20) beskriver gruppdynamik så här: ”det 

kraftfält av relationer som finns mellan medlemmarna i en liten grupp och som ligger till grund för den 
ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen. Termen, som präglades av Kurt Lewin 1939, innebär ett 
antagande om att det finns ett samband mellan de strukturer eller ramar som definierar gruppens 
verksamhet och de processer som utvecklas i gruppen”.  

Axelson & Thylefors (2005) använder sig av ordet grupprocess istället för begreppet 

gruppdynamik som vi har i rubriken ovan. Så här beskriver de detta: ”grupprocessen kan 

teoretiskt beskrivas som lineär eller cyklisk och med urskiljbara faser eller utan dylika.” (Axelson & 

http://www.ne.se
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Thylefors, 2005, s.51). Gruppdynamiken i en klass är inte bestämd utan den går ut och 

in i nya faser, ingen fas är för alltid avklarad utan de återkommer med jämna 

mellanrum.  

2.4 Synen på ledarskap  

Axelson & Thylefors (2000) menar att det nästan finns lika många definitioner av 

ledarskap som det finns personer som försökt definiera ordet. Hon skriver att ledarskap 

handlar om socialt inflytande. En lärare är en formell ledare och har som sådan ett 

formellt mandat, såväl uppifrån som nerifrån. Vidare menar hon att ledare i olika roller 

ofta underskattar sin egen betydelse. Att inse att man som ledare för en grupp är en 

viktig person betyder inte att man förringar övriga, i vårt fall eleverna. Det är viktigt att 

ta sig själv på allvar, både för sin egen självrespekt och för att bli respekterad av andra.   

Stensaasen (2000) beskriver ledarskap på ett annat sätt. Han menar att det gäller att hitta 

konstruktiva metoder och därigenom hjälpa eleven att se det den är bra på och stötta den 

i sin inlärningsprocess. Att som lärare ge eleven hjälp till självhjälp i sitt skolarbete är 

vad hjälp handlar om och i förlängningen även det ledarskapet handlar om. 

Fortsättningsvis beskriver han ledarskapet så som att lärare som klarar av att skapa ett 

öppet, tryggt och tillitsfullt samspel med sina elever har större chans än lärare som inte 

gör det. Vygotskij (Imsen, 2006) ser också ledaren som den lärandes coach. Målet för 

eleven är att klara uppgiften själv. Som vi tidigare nämnt talar han om begreppet 

proximal utvecklingszon. Läraren ger eleven stimulans ett snäpp över elevens egen 

nivå, där den klarar uppgiften i samarbete med andra, för att få eleven att ta ytterliggare 

kliv i sin väg mot mer kunskap och att självständigt lösa uppgiften  

Kimber & Andersson (1995) tar upp begreppet hierarkier när det kommer till ledarskap. 

De menar att det inte handlar om att vara auktoritär och att inte vilja ha inblandning i 

sitt arbete utan mer att läraren har det yttersta ansvaret i skolan precis som föräldrarna 

har det yttersta ansvaret i hemmet. I ledarskapet ingår att låta barnen ta ett åldersadekvat 

ansvar.   

Svedberg (2007) beskriver en undersökning som gjorts där 6000 barn fick svara på 

frågan om hur en bra lärare ska vara. De egenskaper barnen värdesatte hos läraren var: 

att den är förstående, rättvis, har förmågan att undervisa, har humor, samt att den ska 

kunna hålla ordning i klassen. Här har författaren kommit fram till att barnen hellre vill 

ha en människa till ledare i skolan än ett levande uppslagsverk, de sociala kunskaperna 
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är oerhört viktiga. Till skillnad från Kimber (1995) så beskriver inte Svedberg läraren 

som auktoritet utan att ledarskapet handlar om ett meningsfullt uppdrag som man ska 

förvalta väl.  

Aspelin (1999) förklarar i sin avhandling Scheffs ”respektsystem”. Detta innebär att allt 

mänskligt samspel, i vårt fall i arenan klassrummet, styrs av outtalade nästan osynliga 

processer. Dessa mekanismer är eleverna inte alltid medvetna om och detta bildar ett 

respektsystem. I det sociala samspelet efterföljer vi regler, eftersom vi belönas om vi 

gör det och straffas om vi inte gör det. Även om vi i det normala vardagslivet inte 

upplever belöningarna och bestraffningarna konkret så efterföljer vi de osynliga 

reglerna som finns. Scheffs grundantagande är att vi har ett grundbehov av att känna oss 

positivt värderade av andra. Beroende på hur vi uppfattar detta leder det till positiva 

eller negativa känslor hos oss. Har man svårt att följa de osynliga normer och regler 

som finns är det lätt att hamna utanför de osynliga sociala reglerna som finns i 

klassrummet. Detta är något som lärare i sin ledarroll måste vara medvetna om. Det är 

inte bara de konkreta, befintliga reglerna som styr eleverna utan även de osynliga 

sociala regelverken. Detta kopplar vi till Stensaasen (2000) där han menar att det som 

ledare är viktigt att skapa det öppna och tillåtande klimatet för att skapa en positiv 

stämning i klassrummet. 

2.5 Lärares strategier  

Stensaasen (2000) skriver om begreppet struktur, som vi ser som en typ av strategi. Det 

är viktigt att ha normer som man tillsammans i klassrummet bestämmer, som sedan får 

sitt värde i och med gruppens acceptans. Han skriver följande: ”att skapa en uppsättning av 

klara förväntningar kan vara en väsentlig del av en strukturering” (Stensaasen, 2000, s.157). Här får 

han också stöd av läroplanen (Lpo 94) där det står att: ”Läraren skall tillsammans med eleverna 

utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” (Lpo 94, s 11). Han menar att det är 

viktigt att barnen har klara riktlinjer för vad det är som gäller, då blir det lättare att 

skapa den goda gruppdynamiken i klassrummet. Andra åtgärder han anser har en positiv 

verkan på relationer i gruppen handlar om att ha ett gott socialt samspel, tillhörighet, 

vänskap och även att ge och få social belöning. Detta kan man även se i Scheffs 

respektsystem (Aspelin, 1999). Axelson & Thylefors (1996) menar att bristen på 

struktur ofta kan vara ett exempel på att lärare inte vill hamna i konflikter. Att ta 

ställning och tala om vad som gäller kan upplevas som svårt.  

Stensaasen lägger även till begreppet kommunikation i sammanhanget strategier. 

Kommunikation är grundläggande anser han. Det utvecklar klassen och även barnens 



10 

relationer med varandra. Han menar även att kommunikationen är ett redskap i lärares 

ledarskap. Överhuvudtaget spelar det en avgörande roll för vad som händer i klassen. 

Detta kan vi koppla direkt till den sociokulturella teorins grundtankar.   

Svedberg (2007) tolkar detta lite annorlunda och skriver mycket om målens betydelse 

för klimatet i gruppen. Han menar att om man bestämmer sig för mål som gruppen ska 

följa och dessa hamnar i en pärm i en hylla blir de meningslösa. Han jämför mål med en 

färskvara, båda måste ständigt aktualiseras och omprövas. Det är viktigt att fastställa 

mål som gör att gruppen strävar åt samma håll och gör eleverna delaktiga i dem.  

Axelson & Thylefors (2005) betonar liksom Stensaasen (2000) strukturens betydelse 

när gäller att underlätta gruppens förmåga till organisation och att uppnå de mål man har 

satt upp inom gruppen. Även de lägger till begreppet kommunikation. De beskriver här 

kommunikationen som ett oerhört viktigt verktyg för samarbetet i en grupp och till stor 

del är det liktydigt med klimatet. Vygotskij (Jerlang (red), 2005) hade också han sin 

övertygelse i att dessa kommunikativa processer är centrala för barnet och att utveckling 

sker i interaktion med de andra i klassrummet. Man ges tillgång till kunskaper och 

erfarenheter genom kommunikation och i samspel med andra.   

I den litteratur vi har läst är Kimber (1993) ensam om att använda begreppet positiv 

omformulering. Rent praktiskt fungerar det så att man vid dåligt uppförande försöker 

hitta positiva sidor i beteendet och utgår ifrån dessa när man samtalar om det dåliga 

uppförandet. Hon menar att det är en otrolig hjälp när man ska tala om svåra saker och 

att man i en situation kan omvandla något som tidigare varit ett problem till något 

positivt. Det är viktigt att vara ärlig med positiv omformulering och att inte ljuga menar 

Kimber, annars är det ingen idé att använda sig av begreppet. Alla lärare får själva finna 

sin nivå när det handlar om att utveckla positiv omformulering.   

I en vetenskaplig artikel (Yuen, 2004) fann vi en studie som handlade om 32 stycken 

elvaåringar med olika nationaliteter på läger i USA. Där hade man använt sig av 

metoden att rita för att förbättra kommunikationen mellan barnen och även med vuxna. 

Barnen upplevde att de genom ritandet hade lättare att uttrycka vad de kände och att 

andra lyssnade på vad de hade att säga. Det viktiga när studien genomfördes var att man 

inte fick avbryta den som berättade om sin teckning. ”Essentially, the drawings contributed to 

the development of a relaxed atmosphere for the participants in the focus groups, helped me gain insight 

into the children’s perspectives, provided structure and focused the discussion” (Yuen, 2004, s.468). 

Hon menar även att man minimerar det hierarkiska vuxen-barn tänkandet och skapar en 
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gemensam grund för ett utvecklande arbete. En annan fördel med arbetssättet är att även 

de barn som i vanliga fall är tysta och tillbakadragna och inte har så lätt att uttrycka sig 

verbalt, har en stor hjälp av metoden.  

”Man behöver inte lära människor att lära. Det viktigaste är att undanröja hindren.”   

                                                                              Jerome Bruner (Svedberg, 2007, s.380)  

Svedberg (2007) skiljer mellan kunskap och kompetens. Han menar att i en lärande 

grupp ska en samverkan ske så att det blir en kollektiv inlärning. Det förutsätter att en 

grupp ska vilja dela med sig av sina insikter och erfarenheter. Vidare hänvisar han till 

Gregory Bateson som ser lärande som ett kommunikationsfenomen och inte att man 

sitter ensam och nöter in kunskap. Detta speglar tydligt den sociokulturella teorins 

grundtankar. Inlärning sker genom samspelet med andra.   

Steinberg (1993) ser främst andra faktorer som de viktigaste för att få en grupp med ett 

gynnsamt inlärningsklimat. Han ser de olika faktorerna som bilden nedan.   

Figur 1. Hur lärare lyckas med utbildningsinsatser; (Steinberg, 1993, s 13)  

Den yttre kvadraten representerar de faktorer som lärare inte själv kan påverka utan ett 

större engagemang utanför klassrummet. Den inre kvadraten representerar faktorer som 
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lärare själv kan påverka direkt i klassrummet.   

Organisation och administration handlar bland annat om det finns förtroende från 

skolans ledning. Det kan också handla om att det ska finnas bra lokaler med rätt 

belysning och ventilation. Budget och ekonomi reglerar de resurser lärare har tillgång 

till. Finns pengar till en extra person i klassrummet kan arbetet med klassen underlättas. 

Mode och samhällstrender är delvis avgörande för vilken pedagogik som för tillfället är 

den rådande i skolorna. Är det rätt att vara en tydlig ledare eller ska lärare mer vara en 

handledare som finns till för den som behöver hjälp? Den sista yttre faktorn är eleverna. 

Lärare kan inte påverka vilka elever som hamnar i klassen. Social bakgrund, åsikter och 

hemmiljö är bara några av de faktorer som kommer att bidra till hur eleverna påverkar 

gruppens gemensamma arbete. Detta leder i förlängningen till vilket inlärningsklimat 

man uppnår.   

I den inre kvadraten finns personlighet med som en faktor, vilket också Svedberg 

(2007) poängterar är en viktig faktor för att kunna leda en grupp. Steinberg (1993) 

betonar vikten av kroppsspråket hos lärare för att sända ut de signaler som de önskar till 

eleverna. Han menar dessutom att man alltid kan arbeta på att få en bättre personlig 

utstrålning om man anser att man inte har det i grunden. En annan faktor är kunskap, en 

lärare måste ha kunskap i sina ämnen för att få förtroende av eleverna som undervisas. 

Metodik är en annan viktig faktor för att kunna nå ut med sina ämneskunskaper. Vidare 

anser han att en lärare inte endast ska kunna använda sig av en metodik. Om lärare har 

flera olika inlärningsmetoder i sin ryggsäck finns större möjlighet att de kan kombinera 

dessa till den bästa sortens inlärning för varje enskild elev. Det sista hörnet i den inre 

kvadraten handlar om värderingar. Här handlar det främst om vilken grundsyn och 

vilket förhållningssätt lärare har.  

Sammanfattningsvis vill Steinberg (1993) med den här modellen visa på att det finns 

mycket som lärare kan göra själv för att lyckas med att få en bra gruppdynamik och 

därmed ett gynnsamt inlärningsklimat.  
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3. Metod och genomförande 

3.1 Metodbeskrivning  

Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har utfört fyra intervjuer och dessutom utgått 

ifrån litteratur. I intervjuerna utgick vi ifrån Holme & Solvangs metod (1997). 

Anledningen till att vi valde att utgå ifrån intervjuer var främst för att vi ville få en 

direkt bild av vilka tankar och arbetssätt lärare använder sig av idag. Detta ville vi 

kombinera och jämföra med det stoff vi hittade i litteraturen. Vi valde att en vecka innan 

intervjuerna skicka ut frågorna via mail till informanterna. Detta beslut tog vi för att vi 

ansåg att svaren skulle bli mer genomtänkta och strukturerade, dock var vi väl medvetna 

om att informanterna skulle kunna få möjlighet att läsa in sig på ämnet. Vi ansåg ändå 

att svaren skulle bli mer givande för vår studie vid detta förfaringssätt. Våra frågor var 

desamma till alla informanterna. Vi dokumenterade intervjuerna med hjälp av en 

bandspelare kombinerat med anteckningar. För att kunna bearbeta materialet från 

intervjuerna transkriberade vi dem noggrant.  

3.2 Urval och beskrivning av intervjupersoner  

Intervjuerna utfördes på tre olika skolor i två olika förorter till Stockholm. Skolorna är 

kommunala och ligger i områden där det främst bor medelinkomsttagare. En av 

skolorna är en specialskola där elever som har problem med sociala kontakter går. Den 

här skolan valde vi därför att där är arbetet med grupprocessen extra centralt och viktigt. 

Vi hade inte för avsikt att jämföra skolorna med varandra, utan däremot undersöka om 

arbetssätten varierade mellan de olika skolorna. På specialskolan intervjuades dels 

skolans rektor, som även arbetar som lärare. Här intervjuades också en skolpsykolog 

som är aktiv i hela kommunen, men arbetar mycket på den aktuella skolan. Eftersom 

hon i sin yrkesroll även har en undervisande roll, utgick hon i intervjun utifrån ett 

lärarperspektiv. Hon kommer därför också att räknas in under begreppet lärare i den 

kommande texten. Läraren som intervjuades på en av de andra skolorna valde vi därför 

att vi sedan tidigare visste att hon har ett brinnande intresse för arbetet med 

gruppdynamik, genom att den av oss som inte utförde intervjun tidigare hade en 

tillfällig verksamhetsförlagd period där. Hon har dessutom gedigen erfarenhet då hon 

har arbetat inom skolan i över trettio år. Slutligen valde vi en skola med en lärare som 

också arbetar aktivt med grupprocessen, men som endast varit lärare i tre år. I samband 

med intervjuerna satt vi med i klassrummet för att studera lärarens arbete och lättare 
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kunna ställa relevanta följdfrågor under den kommande intervjun. Informanterna bestod 

av tre kvinnor och en man.   

Vi gjorde valet att utföra intervjuerna enskilt av olika anledningar. När det gäller 

specialskolan var det en fördel att komma ensam eftersom det störde eleverna och 

verksamheten minst. Läraren med trettio års erfarenhet har en av oss en personlig 

relation till, vilket innebar att vi tyckte att det var bättre att den personen inte närvarade 

vid intervjun.  

3.3 Litteratursökning  

I sökandet efter litteratur i det aktuella ämnet har vi dels använt oss av kunniga 

bibliotekarier på lärarhögskolans bibliotek, men också på bibliotek i Danderyds och 

Täby kommun. Vi har också använt oss av bibliotekens egna sökmotorer. Därutöver har 

vi använt databaser så som Libris, ERIC, Proquest och Artikelsök. De sökord vi 

använde oss av var främst gruppdynamik och grupprocesser samt den engelska 

översättningen group dynamics och group process. Vi har också fått hjälp av 

handledare, kurskollegor och intervjupersoner för att få tips på adekvat litteratur. Vi har 

även använt oss av våra egna tidigare examinationsuppgifter samt litteratur från tidigare 

kurser. 

3.4 Genomförande och uppläggning  

I samband med synopsisskrivningen formulerade vi de frågor som vi ville ställa under 

intervjuerna. Vi avsatte en timme till varje intervju, de kom senare att hamna inom 

tidsintervallen 45 minuter och 1 timme och 15 minuter. Efter en del övervägande 

bestämde vi oss för att fyra personer var lagom att intervjua, utifrån den tiden vi hade att 

förfoga över. Intervjuerna genomfördes mellan den 27/3 – 3/4 2007. Vi kontaktade våra 

informanter för att boka in intervjutider via mail, telefon och personligt möte. En vecka 

innan intervjuerna skickade vi ut frågorna via mail. Intervjuerna utfördes i klassrum 

respektive arbetsrum. Tre av intervjuerna genomfördes utan några yttre störande 

moment. Vid en intervju stördes samtalet av att informanten vid ett flertal tillfällen var 

tvungen att gå ut ur rummet för att ta hand om elever eller för att ta telefonsamtal. Detta 

påverkade intervjun på sådant sätt att svaren blev mindre sammanhängande. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde kort efter att de genomförts. Det fanns ett fåtal 

tillfällen då det var svårt att höra vad som sades på banden. Vi läste sedan noggrant 

igenom alla intervjuer för att gemensamt hitta ett antal teman som skulle fungera som 

huvudområden i resultatdelen. Trots att vi utförde intervjuerna var för sig så har vi 
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gemensamt gått igenom och granskat dem. Det resterande materialet i studien har vi 

båda tagit del av och arbetat fram.  

3.5 Metodanalys  

Vi valde i vår studie att använda oss av en kvalitativ metod därför att vi inte ansåg att vi 

hade fått ut den sortens öppna svar som vi ville ha genom en kvantitativ metod. Vi 

utgick under arbetet med intervjuerna från Holme & Solvang (1997). Inför varje 

intervju tillbringade vi några timmar tillsammans med läraren i sin klass för att se hur de 

arbetade och på så vis kunna få ut mer av intervjun.  

Efter att ha spelat in våra intervjuer började vi arbetet med att transkribera dem. Vi 

försökte med största noggrannhet att få med allt som sades samt känsloyttringar så som 

skratt eller suckar. När transkriberingen var klar började vi arbetet med att läsa igenom 

intervjuerna samt att försöka hitta gemensamma teman som vi sammanställde till 

övergripande kategorier. Dessa teman utgick ifrån vårt syfte och våra frågeställningar i 

studien. Vi använde olika färgnycklar för att dela upp texterna i de olika temana. Vi var 

noga med att vi ville titta på gruppdynamiken ur lärares perspektiv och höll därför de 

olika temana inom den ramen. De fyra kategorierna vi valde var: 

 

Definition av begreppet gruppdynamik 

 

Synen på ledarskap 

 

Lärares strategier 

 

Kopplingen mellan gruppdynamik och inlärning  

Efter att ha bestämt oss för dessa kategorier utgick vi också ifrån dem när vi gjorde vår 

litteraturgenomgång. Därefter tolkade vi och analyserade våra resultat i förhållande till 

litteratur och den teori vi tagit del av. Vi har i arbetet valt att variera mellan att använda 

termerna barn och elever oberoende av de åldrar som åsyftas.  

3.6 Etiska aspekter  

Vi har i vår studie handlat efter Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

(1999), innefattande de fyra huvudkraven: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   
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Informationskravet innebär att man informerar informanten om undersöknings-

metoderna samt forskningsuppgiftens syfte i vårt fall ett examensarbete. 

Samtyckeskravet innebär att alla som deltar i studien själva kan bestämma över sin 

medverkan och kan alltså när som helst under studiens gång själva besluta om de inte 

längre vill medverka.  

Med konfidentialitetskravet menas att alla de personer som ingår i studien har full 

konfidentialitet och inte ska gå att identifiera. Alla personuppgifter måste hanteras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I den här studien gällde det framförallt 

de inspelade intervjuerna. Vi kommer av den här anledningen att kalla våra informanter 

för A, B, C och D. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter vi samlat in endast får användas till det 

specifika forskningsändamålet, det vill säga det här examensarbetet.   

Eftersom de etiska aspekterna är viktiga för informanternas skydd var vi noggranna med 

att upplysa dem om dessa fyra krav. Detta gjorde vi genom att muntligt berätta om dem 

innan vi påbörjade intervjun, samt försäkra dem om att vi arbetade efter dem.  
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4. Resultat 

De teman vi kommer att presentera i vårt resultat är följande: Definition av begreppet 

gruppdynamik, synen på ledarskap, lärares strategier och kopplingen mellan 

gruppdynamik och inlärning. Vi har valt kalla våra informanter A, B, C och D. 

Informant A har arbetat som lärare i 30 år, informant B har arbetat som lärare i 3 år, 

informant C har arbetat som skolpsykolog i 40 år men deltar även i det dagliga 

skolarbetet på specialskolan och hennes funktion blir då densamma som lärarens. 

Informant D har arbetat som lärare sedan 25 år och är även rektor sedan 15 år tillbaka.  

4.1 Definition av begreppet gruppdynamik  

Informant A definierade gruppdynamik som allt som händer i en grupp. Allting som 

sker mellan olika individer i en grupp. Hon uttryckte det så här: ”man kan se det som en stor 

våg som böljar fram och tillbaka. Det kan vara någon som drar åt det ena hållet, då händer det saker i 

gruppen som sätter igång processer.” Ordet gruppdynamik kan vara både positivt och 

negativt. Det ligger ingen värdering i själva ordet. Alla processer som sker i en grupp 

ingår i begreppet gruppdynamik.   

Informant B kopplade ihop ordet gruppdynamik med hur en grupp fungerar tillsammans 

dvs. samspelet mellan människor i en grupp.   

För Informant C, som föredrog att använda sig av ordet grupprocess, betyder begreppet 

samspelet i gruppen, stämningen, förhållandet mellan barnen och förhållandet till 

ledaren. För att man överhuvudtaget ska kunna bedriva undervisning måste man skapa 

en grupp där man själv är ledaren, det är det som utgör gruppdynamiken. 

Gruppdynamiken är allt som händer i en grupp vare sig man är två eller trettio personer, 

menar hon.  

Informant D beskriver gruppdynamik som något som påverkar eleverna väldigt mycket. 

Om någon mår dåligt är det lätt att de andra dras med, särskilt om det är känsliga för 

yttre påverkan.   



18 

4.2 Synen på ledarskap  

Att ledarskap är en oerhört central och viktig del när det gäller lärares förmåga att 

hantera gruppen och åstadkomma en god gruppdynamik var alla våra informanter helt 

överens om. Däremot skiljde sig beskrivningarna en del i hur man blir en bra ledare för 

gruppen.   

Informant A menade att kroppsspråket är av stor betydelse, man måste visa att man står 

med båda fötterna stadigt på jorden och utstråla säkerhet till barnen, de ska veta vem det 

är som bestämmer. Även om man inte är säker ska man se ut som om man är säker. Det 

är även lärarens uppgift att visa att denne vågar bestämma och ta kommandot. Tydlighet 

är ett ord som hon beskriver som centralt i ledarskapet. De övriga informanterna var av 

samma åsikt att tydlighet var viktigt för ledarrollen. Informant A:s grundprincip handlar 

om tydligt ledarskap, positivt ledarskap, att det ska finnas värme, glädje och humor. Det 

ingår i den vuxnes jobb att vara den som inte håller med om allt. ”Jag uppfattar mig inte som 

hård utan som tydlig.” Hon menar även att man måste ”gå in” i sin ledarroll och vill man 

inte vara den tydliga ledaren då kanske inte läraryrket är det rätta. Det goda ledarskapet 

ska ge den goda gruppdynamiken var hennes sätt att sammanfatta betydelsen av 

ledarskap.  

Något hon poängterade som viktigt var att föräldrarna ger legitimitet åt lärarens 

ledarskap. ”Det är viktigt att föräldrarna ger eleven okej att tycka att fröken är okej.” Detta var även 

något som informant D poängterade. Ingen av de övriga informanterna tog upp vikten 

av att ha en god föräldrakontakt. En arbetsstrategi hon använder sig av i varje ny klass 

är den inre bilden av att som lärare se sig själv som en person som håller hårt i tyglarna. 

Man kan sedan undan för undan när man märker att klimatet tillåter det, släppa på 

tyglarna. Man måste hålla hårt i gruppen från början för att komma tillrätta med själva 

gruppdynamiken, det är viktigt anser hon.  

Informant B anser att förhållningssättet är viktigt och att arbeta med konflikter till viss 

del är bra men att man inte ska ge det för stor uppmärksamhet. Detta tankesätt grundar 

sig i arbetssättet Komet som man använder sig av på informant B:s skola. Detta handlar 

i korthet om att man ska berömma bra beteenden och ignorera felaktiga beteenden. Hon 

menar även att humöret en lärare har påverkar gruppens dynamik. Hon hävdar att ”det 

ska vara lagom med regler, lagom med ledarskap, lagom med känslor, det måste vara en lagom dos av 

det här för att det ska bli ett bra ledarskap”. Hon förklarar även att man måste ha rätt känsla för 

att leda en grupp, det är viktigt hur man är som person. Antingen passar man som lärare 

eller så gör man inte det. ”Får man det att sitta, att alla vågar vara sig själva och vågar och så, då har 
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man kommit rätt långt, för annars blir det lätt att några tar mer plats och andra inte vågar”  

Informant C beskriver att man som ledare måste förvärva sitt mandat till att vara just 

ledare. Ledarskapet är oändligt viktigt. Hon menar att alla måste hitta sitt eget sätt för 

att åstadkomma detta, det finns inget sätt som är det rätta eller enda. Vidare menar hon 

att man har stor fördel av att tycka att läraryrket är spännande och kul och även känna 

en trygghet i själva lärarrollen rent kunskapsmässigt. Då kan man koncentrera sig på 

vad som händer i klassrummet istället för att oroa sig för att inte kunna hantera själva 

lektionsupplägget. När man träffar en ny grupp är de första fem minuterarna avgörande, 

menar hon. Det första intrycket man sänder till barnen gäller det att förvalta väl. ”Med lite 

humor och lite skratt och ändå vara fullständigt säker på att det är jag som bestämmer.” Det är viktigt 

att få barnen att känna att de är bra och att de duger som de är. Hon återkommer till 

tryggheten och menar att är man en otrygg ledare kan man ha svårt att hantera konflikter 

inför klassen och att det bästa är att ta upp motsättningar innan det ens är så stort att det 

blir en konflikt. Hon är ensam av våra informanter om att ta upp hur det kan bli när 

barnen själva får välja.  

”Om det finns minsta risk att den som inte brukar bli vald, inte blir vald, då borde det vara 

förbjudet för vuxna att lämna över den delen till barnen … det är en styggelse att barn på vissa 

villkor får välja sina grupper, det finns alltid barn som inte blir valda.”  

Informant D poängterade att ”allting bottnar i hur du är som person, hur du är som ledare och hur du 

tar hand om den här gruppen, vilket förtroende du skapar för ungarna, allt det är avhängt på hur du är som 

person”. Han underströk att ledarskapet är en mycket viktig egenskap hos läraren, om 

inte den viktigaste. Något annat som han tog upp var att det är väldigt viktigt att man 

går till jobbet på morgonen och tycker att det faktiskt är kul. I sammanhanget nämnde 

informant D att han trodde att det är ännu viktigare med ledarskap på den här typen av 

skola, alltså specialskola, än vad det är ute på vanliga skolor. Här måste man gå in och 

stötta föräldrarna på ett annat sätt och hjälpa dem utveckla sitt eget ledarskap utan att 

för den skull ta över deras föräldraroll. Detta är en svår situation ibland och det gäller att 

man balanserar den väl.  

4.3 Lärares strategier  

Inom området strategier fanns inte samstämmigheten mellan informanterna. Här blev 

skillnaderna tydligare. De kom att spänna mellan allt ifrån konkreta lärartips till 

någonting man skulle kunna benämna som fingertoppskänsla.  

Informant A arbetar väldigt mycket med olika strategier för att komma tillrätta med nya 
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klasser. Hon menar att det är viktigt att ha framförhållning, att veta var man vill komma, 

vilket mål man har med sina övningar. Hon arbetar med en mängd mycket konkreta 

övningar och introducerar tidigt nya klasser med dessa. En övning är BTP, som betyder 

bli-tyst-punkten. Då ställer hon sig vid en förutbestämd plats i klassrummet och med ett 

tydligt kroppsspråk som utstrålar irritation, armarna korslagda över varandra, inväntar 

hon klassens tystnad. ”Det är så kul för oftast hyssjar de på varandra och hjälper varandra men det är 

inte så att de blir arga på varandra. När tystnaden infunnit sig tar jag ett tydligt steg ifrån själva punkten”. 

Hon betonar här att det även handlar om träning. Som lärare måste man träna och åter 

träna på att hitta lösningar och strategier som passar för dig som lärare.   

Hon arbetar mycket med ett ämne som heter livskunskap. Detta tycker hon är 

nödvändigt för att arbeta in en god gruppdynamik i klassrummet. Där pratar de om att 

vara en bra kompis, vad de har för regler gentemot varandra. Hon betonar för klassen att 

be om hjälp inte är att skvallra på någon. Det är viktigt att nå fram till barnen. Att nå in i 

gruppens själ. Yttre ramar poängterar hon, ska inte glömmas bort. Barnen ska ha sin 

egen plats, de ska ha sin egen hängare ute i hallen, rita sin egen namnskylt. Det ger 

barnen en känsla av tillhörighet som på sitt sätt kan vara avgörande för 

grupptillhörighetskänslan. Att leka är ett mycket användbart sätt när det gäller att hitta 

meningsfulla verktyg när man arbetar med gruppdynamiken. En lek om dagen gör hon 

med sina klasser. ”man ska visa att jag har alla dom här reglerna, men jag har också alla dom här 

lekarna när det funkar bra”. Hennes mål med lekar är att uppnå sociala mål. Hon menar att 

alla barn blir så lyckliga av att leka. Gemensamt med alla andra informanter talar hon 

om vikten att ha en fingertoppskänsla. Detta är svårbeskrivet men kan mest liknas vid 

att ha en känsla för att något känns rätt eller fel eller att man ska agera på ett speciellt 

sätt.   

Informant B menar att förhållningssättet man har inför en klass är en viktig strategi för 

att få en god gruppdynamik. Det är viktigt att visa känslor, anser hon. Även att visa att 

det är okej att säga fel och att våga vara sig själv. Regler är också en central strategi 

anser hon. Charlie och Komet är två olika metoder som hon arbetar med på sin skola. 

Komet finns beskrivet ovan. Charlie innebär att man arbetar med samarbetsövningar 

och värderingsövningar och att barnen lär känna varandra. Om igen dyker begreppet 

fingertoppskänsla upp. Hon menar att man måste underhålla relationen mellan lärare 

och barnen. ”Konflikter får man inte ge för mycket uppmärksamhet … vissa tjafs får de klara och vissa 

tjafs lägger man sig i, det beror på.”   

Informant C berättar om att ledorden för att hitta en god gruppdynamik i klassrummet 

kallas struktur och ordning. ”Ungar ska veta vad som gäller.” Hon anser att det är viktigt att 
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ge barnen hopp, det finns inget värde i att få ett barn att känna att det är värdelöst. 

Verktyg att arbeta med kan vara olika former av belöningar, så som guldstjärnor. 

Läraren måste bestämma villkoren för utdelningen av guldstjärnor. Barnen måste veta 

vad belöningen står för, det spelar ingen roll hur låga kraven är, om de inte är uppfyllda 

skall ingen belöning utdelas, annars blir det helt meningslöst. Alla måste veta vad som 

gäller. Hon menar att ge barnen guldstjärnor när de inte har förtjänat det är att degradera 

dem fullständigt. Att använda sig av etiska diskussioner och gemensamma regler är bra 

strategier i arbetet med gruppdynamiken. Det är även en fördel att ha forum där man 

behandlar konflikter på en speciell tid. En speciell strategi hon talade varmt om var att 

rita upp en motsättning eller konflikt på papper tillsammans med barnet. Det ger en 

tydlig bild av vad som faktiskt skett och mycket faller på plats under tiden. Därefter går 

man laget runt så alla får en chans att ge sin version av vad som har hänt. En talar i taget 

och under den tiden får de andra inte säga någonting eller kommentera förrän det är 

deras tur.   

Att ha EQ, emotionell intelligens, på lektionsplaneringen är även det något hon 

förordar. Det kan jämföras med livskunskap, man talar om känslor och hur man ska 

vara en bra kompis. På specialskolan arbetar de mycket med myror och stjärnor berättar 

hon. Flitmyror får man när man har arbetat bra och under en dag kan man få hur många 

som helst. Har man fått fem flitmyror får man ett tuggummi och sen börjar man om 

igen, det kan aldrig bli en tävlan med de andra barnen. Guldstjärnor handlar om att vara 

en bra kompis och har inget med själva arbetsinsatsen att göra. Det fungerar väldigt bra 

på barnen, säkert inte för alla men hon menar att det är ett strukturerat system som fler 

lärare borde använda sig av.   

Informant D menar att man på specialskolan arbetar väldigt tätt ihop och att det leder till 

att gruppen automatiskt kommer närmare varandra. Relationerna blir primära. Han 

berättar att skolan köpt in ett program som handlar om EQ där samarbetsövningar, 

konfliktövningar och samtal om känslor ingår. Till skillnad från en större skola arbetar 

man här både med den enskilde eleven och med gruppen. Han talar om hur viktigt det är 

att hitta strategier för att få en god gruppdynamik i klassrummet ”Det är i princip det enda vi 

sysslar med hela dagarna”. Han ger ett exempel på ett EQ-pass som gått ut på att tre pojkar 

ska göra en samarbetsövning. Den går ut på att ett stort blädderblockspapper läggs på 

bordet och att alla pojkarna med ett gemensamt grepp om pennan ska rita sitt drömhus. 

Instruktionen de får är att de ska lösa problemet. Från början skrattar de och stojar och 

skriker ”vi vill inte rita något jävla böghus.” En av pojkarna sätter sig i ett hörn och läser en 

serietidning medan han skriksjunger ”Bananer i pyjamas”. Läraren får hela tiden lugnt 

och metodiskt förklara varför de gör övningen. Att det handlar om samarbete och det i 

sin tur ska göra dem redo att komma tillbaka till en vanlig klass. Även informant D 
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poängterar att struktur och ordning är viktiga ledord för alla som arbetar på denna skola. 

En värdegrund de utgår ifrån på skolan lyder: ”genom att se och respektera varandra, vara goda 

förebilder och tillvarata allas idéer, känslor och tankar ger vi alla ett eget värde”.  

4.4 Kopplingen mellan gruppdynamik och 
inlärning  

Informanternas svar angående kopplingen mellan gruppdynamik och inlärning var korta 

och klara. Alla fyra informanter ser ett tydligt samband även om diskussionerna kring 

ämnet fördes på olika sätt.  

Informant A menade att inlärningen bygger på att eleven ska må bra. För henne var det 

självklart att inlärningen bygger på en god gruppdynamik med betoning på god. Den 

goda gruppdynamiken kommer inte av sig själv, utan är något som läraren har arbetat 

fram. Om eleven känner sig trygg i gruppen kan den också lära sig mycket. Hon menade 

att man inte kan se någon annan väg att gå än att skapa en trygg barngrupp för att få ett 

bra inlärningsklimat. ”För mig är det så självklart, men det kanske är för att jag har jobbat så himla 

länge.”  

Att sambandet gruppdynamik och inlärning finns var självklart även för informant B. 

Hon menade att sambandet är väldigt stort och att om det inte är någon bra 

gruppdynamik i klassrummet fungerar inte inlärningen. Informant B var väldigt säker 

på sin sak och sa att ”så här är det bara, punkt slut!” Hon ansåg också att klassen måste 

fungera, men även regler och andra delar, annars går det inte att arbeta med gruppen. 

Man märker även sambandet i och med att ju mer man arbetar med klassen desto större 

utmaningar kan man ge dem och få det att fungera. Hon beskrev också hur en elev som 

mår dåligt kan påverka hela gruppen att inte prestera bra.   

Informant C:s syn på sambandet stämmer till stor del överens med de tidigare beskrivna 

informanternas. För att en bra inlärning ska ske ser hon det som en förutsättning att man 

har ett generöst och tillåtande gruppklimat. Eleverna måste kunna vara avspända för att 

de ska ”kunna öppna upp sina hjärnor och ta emot ny kunskap”. Hon menar att för att få en 

optimal inlärning så måste gruppen fungera. Däremot, menar hon, kan säkert de som har 

väldigt bra koncentrationsförmåga snappa upp saker även om stämningen i gruppen är 

dålig. För de elever som har det motigt och svårt att fokusera behövs däremot en grupp 

som är väl fungerande och harmonisk.   
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Informant D hade delvis samma åsikt som informant C när det gäller att det beror på hur 

lättkoncentrerad eleven är. Vissa elever tar inte lika mycket intryck av vad som händer 

runtomkring dem. Andra elever däremot blir väldigt påverkade av att bli störda.  
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5. Diskussion och slutsatser  

Syftet med den studie vi har gjort var att ta reda på hur lärare kan skapa en god 

gruppdynamik i klassrummet och även försöka ta reda på vilka strategier de kan 

använda sig av för att uppnå just detta. Vi ville också synliggöra deras tankar om 

ledarskap samt deras syn på kopplingen mellan inlärning och gruppdynamik. Det står 

klart för oss att det inte finns några enkla svar på de frågorna men att det är något vi 

anser att man ständigt måste arbeta med ute på skolorna i det dagliga arbetet. För egen 

del känner vi oss stärkta i vår framtida lärarroll och kommer själva att använda oss av 

det vi har tagit reda på i studien. Både rent konkreta tips och mer generella 

förhållningssätt att hålla sig till. Bland våra informanter fann vi flertalet gånger att de 

hade liknande uppfattningar om de frågeställningar vi hade. Ledarskapet var en oerhört 

central punkt hos samtliga. Detta var något vi från början inte hade förutsett.   

Vi kommer att analysera och reflektera både över de resultat vi fått fram genom våra 

intervjuer och även göra jämförelser med en del av den litteratur vi läst. Detta kommer 

vi att presentera utifrån de fyra huvudteman vi använt oss av i vårt arbete.  

5.1 Definition av begreppet gruppdynamik  

Vi valde i inledningen av vårt arbete att använda oss av ordet gruppdynamik. När vi 

utförde våra intervjuer märkte vi att vissa av våra informanter inte kända sig bekväma 

med det begreppet. Informant C var mer van att använda sig av begreppet grupprocess. 

Hon kopplade automatiskt in ledarskap i begreppet. För informant A var inte 

ledarskapet centralt i själva ordet gruppdynamik. Hon ser gruppen som en böljande våg 

vilket representerade hennes syn på begreppet. Här gör vi en direkt koppling till 

Axelson & Thylefors (2005) som beskriver gruppdynamik som något som inte är 

bestämt utan som går ut och in i olika faser.   

Om vi väljer att se på gruppen ur ett dynamiskt perspektiv inser vi hur viktigt det 

kontinuerliga arbetet med gruppen är. Precis som informant A talar om, måste man 

lägga extra mycket tid på gruppdynamiskt arbete i början, men arbetet får inte sedan 

avstanna. Eftersom gruppen hela tiden utvecklas måste lärare vara aktiva och se till att 

arbetet fortlöper. 
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5.2 Synen på ledarskap  

Att ledarskapet i en grupprocess är viktigt har vi varit medvetna om redan från starten 

av vårt arbete. Däremot har vi under arbetets gång förvånats över att ledarskapet har en 

sådan betydande roll som det enligt våra källor har och även enligt viss litteratur.   

Vygotskij (Imsen, 2006) anser att det är av stor vikt att lärare hjälper sina elever att 

komma dit de ska. Vi tolkar det som att Vygotskij anser att lärares roll är att hjälpa 

elever i den proximala utvecklingszonen. Detta genom att vara mer av en guide som 

hjälper eleven framåt i arbetet. Det här tankesättet kopplar vi ihop med Stensaasen 

(2000). Dessa två synsätt handlar mycket om att se ledarskapet som en del av samspelet 

i klassrummet. Stensaasen (2000) förklarar det genom att lärare ska ge elever hjälp till 

självhjälp. Detta har förändrat vår syn på vad ledarskapet innebär. Vi utgick tidigare 

ifrån att ledarskap per definition innebär en stark auktoritet. Nu har vi sett att ledare kan 

ha många olika ansikten vilket vi tycker känns spännande.   

I vår studie visar det sig att alla informanter inte hade samma uppfattning om vad 

ledarskapet innebär. Informant B representerade inte det auktoritära ledarskapet utan 

menade att en lagom dos ledarskap var tillräckligt. Detta kan man även se i studien om 

fördelarna med att använda ritandet som metod i ett gruppdynamiskt arbete (Yuen, 

2004). Här tonades ledarskapet ner till att handla om samarbetet mellan den vuxne och 

barnet. Vi kan se en svårighet i att leda en grupp där det inte är mer fokus på det 

auktoritära ledarskapet. Detta för att vi tror att barn behöver en tydlig ledare med fasta 

ramar.  

Informant A är av en annan uppfattning än informant B och Yuen (2004). För henne är 

det starka ledarskapet allt och hon påstår till och med att om man inte klarar av att gå in 

i den ledarrollen, kanske inte läraryrket är någonting man ska ägna sig åt. Något som är 

centralt i informant A:s ledarstil är hur hon använder sitt kroppsspråk. Vi inspirerades 

av hennes sätt att använda kroppen i sin ledarroll. Allt från att stå med båda fötterna 

stadigt på jorden till att utstråla säkerhet med blicken. Att med så små medel förstärka 

sin ledarroll fascinerade oss. Samma informant tryckte också på vikten av att ha humor 

som ledare. Hon såg även det som en viktig ingrediens för ett framgångsrikt ledarskap. 

Detta var något som även informant C ansåg vara avgörande. Hon menade att humor 

och ledarskap går hand i hand. Detta kände vi var en viktig poäng för att det auktoritära 

ledarskapet, som i våra öron kan ha haft en hård klang, då fick en väldigt positiv 

innebörd.  
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Något som vi inte hade med i våra frågeställningar men som har dykt upp i svaren hos 

några av våra informanter, är föräldrars legitimitet åt lärares ledarskap. Informant A 

ansåg att en god föräldrakontakt är grundläggande för att befästa lärares ledarskap. 

Detta kommenterade även informant D men han la tonvikten på att ge föräldrarna 

stöttning i sin föräldraroll för att därigenom kunna hjälpa dem att utveckla sitt 

ledarskap. Vi fann det tänkvärt att man såg på ledarskap ur olika synvinklar. Det kan 

vara intressant att påpeka att informant D arbetar på en specialskola med små 

elevgrupper och nära kontakt med föräldrarna. Vår syn när det gäller ledarskap kontra 

föräldraskap är att det ska finnas en tydlig gräns mellan dessa båda. Det är viktigt att 

inte trampa i varandras revir. Precis som informant D anser vi att det är en svår 

balansgång mellan att hålla sig inom ramen av sin lärarroll och att ta ett steg för långt.  

5.3 Lärares strategier  

De strategier vi har fått ta del av känner vi att vi kommer att ha stor nytta av. Det har 

varit en stor spännvidd mellan strategierna och de har även till stor del varit mycket 

konkreta och lätta att ta till sig. Att bearbeta materialet har varit givande för oss.   

En strategi specialskolan använde sig av och som vi upplevde var spännande och kanske 

även ovanlig på vanliga skolor, var att man ritade i ett pedagogiskt syfte. ”Vanliga skolor 

skulle nog ha en hel del att lära av oss (skratt)” hävdade informant D. Om detta berättade även 

informant C. Hon menade att speciellt barn som har svårt att berätta om något som har 

hänt kan ha mycket lättare att klara av att rita ner förloppet. Sedan får barnet förklara i 

lugn och ro sin version av händelsen och då utan att bli avbruten. Detta får oss att 

återkomma till Yuen (2004) som hade väldigt framgångsrika resultat när det gällde att 

få barn att kommunicera bättre med hjälp av ritandet. Hon såg fördelar både för barn 

som är pratiga och barn som är mer tillbakadragna. Metoden passar båda. Då ritandet 

ingår som en naturlig del av framförallt mindre barns skoldag, kan man utnyttja detta 

verktyg till arbetet med gruppdynamiken.    

Något som enligt vår egen uppfattning kanske ligger nära ritandet är leken. Informant A 

var av den uppfattningen att leken gör barn lyckliga och att leka är en förutsättning för 

att få en bra gruppdynamik. Hon var den enda av informanterna som klart uttryckte sin 

åsikt gällande leken. Vi ställer oss väldigt positiva till att ta med leken som ett 

kontinuerligt verktyg i arbetet med gruppen. Detta av många orsaker, en viktig 

anledning är att uppfylla målet som står i Lpo 94, ”alla som arbetar i skolan skall; främja 

elevernas förmåga och vilja till ansvar över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”. (Lpo 94, 
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s.15). En annan orsak, som vi anser är en av de främsta, är att leken gynnar utvecklingen 

av ett gott samarbetsklimat i klassrummet. Vi ser att leken är ett pedagogiskt verktyg 

med många användningsområden och möjligheter.   

Positiv omformulering var ett begrepp som Kimber (1993) använde sig av. Den här 

strategin blev vi väldigt intresserade av och vi känner att det finns stora möjligheter att 

använda oss av den i praktiken. Vi tror att lärare i sitt dagliga arbete kan anamma 

metoden och skapa gynnsamma förutsättningar för det gruppdynamiska arbetet.   

När det kommer till hur lärare använder sig av olika strategier är det fascinerande att se 

hur man kan skola in en grupp att tillägna sig vissa styrmedel. Ett exempel är bli-tyst-

punkten, BTP, som informant A använde sig av kontinuerligt i sin undervisning. Här 

väcks intresset hos oss och vi undrar hur det skulle fungera i en annan klass med en 

annan lärare. Skulle den läraren kunna använda BTP på ett lika framgångsrikt sätt som 

informant A? Vi har även konstaterat att det för lärare är enormt viktigt att tro på de 

metoder man använder oavsett om det handlar om BTP, ritmetoder eller att använda 

lekar i ett gruppdynamiskt arbete. Om inte lärare tror på de strategier de använder finns 

risken att de tappar i styrka och inte heller framstår som trovärdiga för eleverna. En mer 

abstrakt form av strategi som både informant A, B och C använde sig av var vikten av 

att ha fingertoppskänsla. Vi förstod att det var något som var svårt att beskriva. 

Fingertoppskänsla förklarades med att om man har en passande personlighet för 

läraryrket så kommer det automatiskt. En således viktig men svårformulerad strategi. 

För oss låter begreppet något abstrakt och vi har funderingar kring dess värde. Vad 

menar man egentligen med fingertoppskänsla? Vad menas med en passande 

personlighet? Finns det klara kriterier för detta? Där fick vi inte de svar vi behövde för 

att riktigt förstå hur man tänker då man använder fingertoppskänsla som strategi.   

Ordet struktur har en viktig roll när det gäller strategier i arbetet med gruppdynamik. 

Detta såg vi bland annat hos Stensaasen (2000) där han poängterade vikten av att ha 

klara riktlinjer för elevernas skull. Detta menade han var en förutsättning för att skapa 

en god gruppdynamik. Även Axelson & Thylefors (1996) står bakom strukturens 

viktiga betydelse i gruppen. Detta återkom tydligt i två av våra intervjuer. Informant C 

såg struktur och ordning som ledorden för det gruppdynamiska arbetet. Även om 

informant A inte använde sig av det specifika ordet struktur, så tolkar vi det som att det 

låg till grunden för hela hennes lärarfilosofi. Hon talade mycket om ramar, både de yttre 

som mer gällde egen krok i korridoren utanför klassrummet, bestämda platser och 

namnskyltar. Men även de mentala ramarna som innebär att låta eleverna gå utanför de 

förutbestämda ramarna när de klarar av det. Frihet under ansvar.  
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Säljö (2002) anser, enligt den sociokulturella teorin, att de bästa verktygen för arbetet i 

klassrummet är genom kommunikation och interaktion mellan eleverna. Detta kan 

endast ske om den fysiska klassrumsmiljön ger möjlighet till samspel eleverna emellan. 

Den sociokulturella teorin anser även att utvecklingen sker genom ett kommunikativt 

arbete. Det möjliggörs genom att lärare använder sig av en strategi där eleverna arbetar 

kommunikativt, till exempel i ett grupparbete. Vår personliga åsikt är att det finns 

fördelar med den här sortens arbete. Vi anser dock att man inte får utesluta det 

individuella arbetet. Det är kombinationen mellan att arbeta i samspel med andra och att 

arbeta individuellt som gör att lärare kan nå flest elever. Vissa elever har lättare att 

uttrycka sig när de får möjlighet att göra det i diskussioner med andra. Andra elever har 

lättare att uttrycka sig i ett självständigt arbete. Detta gör att lärare måste variera sig i 

sina strategier för att få arbetet med gruppen att passa så många elever som möjligt.  

5.4 Kopplingen mellan gruppdynamik och 
inlärning  

Innan vi påbörjade vår studie hade vi stora förväntningar på vilka samband vi skulle 

finna mellan gruppdynamik och inlärning. Vi fick uppfattningen att våra informanter 

ansåg att det var en självklarhet att det fanns ett nära samband men att det var svårt att 

sätta ord på vad sambandet stod för. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på barnen, 

och att lärare förstår att barnens utveckling går ut och in i olika faser. Detta går 

Vygotskij (Jerlang (red), 2005) in på med begreppen stabila och kritiska perioder. Sett 

ur lärares perspektiv blir de mest intressanta krisperioderna de som infaller vid sju och 

tretton års ålder. Vi anser att lärare under de här perioderna måste vara medvetna om att 

de till synes stökiga perioderna i elevens liv är viktiga för dess utveckling och i längden 

nödvändiga för inlärningen. Om rätt hänsyn tas från lärarnas sida är chansen större att 

eleven tar sig igenom dessa perioder stärkt som individ. En trygg elev fungerar bättre i 

ett gruppsammanhang och därmed ökar också inlärningsförmågan.   

Denna uppfattning finner vi även hos både informant C och D. Men de poängterar även 

att trots att gruppen inte fungerar så väl, så finns elever som inte tar intryck av det utan 

ändå lär sig. Den optimala inlärningen kräver dock en god och fungerande 

gruppdynamik. Även informant A ser det klara sambandet och menar att en elev måste 

må bra för att inlärningen ska kunna fungera. Här kommer vi tillbaka till elevens olika 

utvecklingsfaser. Vi uppfattar det som att en elev som får utrymme att utvecklas också 

ges en möjlighet att må bra.   
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Steinberg (1993) lägger till ännu ett perspektiv när det gäller att öka elevens möjlighet 

till förbättrad inlärning. Han anser att lärare ska fokusera på de faktorer som de kan 

påverka i klassrummet, så som sin egen personlighet, sin ämneskunskap, metodiken och 

värderingarna. Precis som vikten av ett tydligt kroppsspråk vid ledarskap som informant 

A hävdade, ser Steinberg kroppsspråket som en av faktorerna till att nå en lyckad 

gruppdynamik och i förlängningen ett bra inlärningsklimat. När det gäller värderingarna 

såg vi tydliga samband med de arbetssätt som informant B och D använder sig av. 

Informant B ansåg att kärnan till en god gruppdynamik ligger i vilka värderingar som 

lärare bygger upp i klassrummet. Detta handlar enligt henne både om lärares egna 

värderingar men också till stor del om att arbeta med olika värderingsövningar med 

eleverna.   

Informant D betonade att det största arbetet med eleverna på specialskolan går ut på att 

arbeta med värderingar. Värdegrunden som skolan utgår från handlar om att ge varje 

individ ett eget värde. Här handlar det till stor del om att förbereda eleven på att återgå 

till den vanliga skolan. En annan av Steinbergs (1993) åsikter, när det handlar om 

elevers inlärning, är att lärare måste ha en bra grund när det gäller ämneskunskaper. 

Informant C var av samma åsikt. Hon menade att lärare som har goda ämneskunskaper 

känner sig friare och kan ägna sin uppmärksamhet åt gruppen istället för att behöva stå 

och bläddra i papper. I sin tur ger det lärare en möjlighet att ha större fokus på elevernas 

inlärning.   

Svedberg (2007) poängterar samverkan som en viktig del i målet mot inlärning. Han 

menar att det är svårare för eleven att ta in nya kunskaper på egen hand än att 

gemensamt utveckla dem i ett gruppsammanhang. Här gör vi återigen en koppling till 

samarbetets betydelse i den sociokulturella teorin.   

Som lärare kan man inte utgå ifrån att det man förmedlar får sitt fäste hos eleverna. 

Utlärning är inte lika med inlärning. För att elever ska kunna ta emot det lärare 

förmedlar krävs bland annat att dynamiken i gruppen är bra. I den litteratur vi använde 

oss av fann vi inte den mängd information om gruppdynamikens koppling till inlärning 

som vi hade förväntat oss. Det var svårt att hitta konkreta exempel på hur sambandet 

kan se ut. I efterhand kan vi fundera på om vi letade för mycket efter de enkla 

förklaringarna istället för att läsa mellan raderna. Det finns inget enkelt sätt att förklara 

hur sambandet ser ut, även om de flesta verkar överens om att ett sådant samband 

existerar.  
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5.5 Slutsats  

Sammanfattningsvis har vi sett att gruppdynamikens betydelse i klassrummet har en 

oerhörd vikt både för lärare och för elever. I hela livet kommer vi att hamna i grupper av 

olika slag, allt från fotbollsskolor för knattar till att ha ett yrke där vi delas upp i 

arbetslag. Därför anser vi att skolan är en utmärkt plats att öva detta livslånga lärande 

på.  

En slutsats som vi har dragit av vår studie är att ledarskapet har en enorm betydelse. Att 

som lärare vara en tydlig ledare är grundläggande för det gruppdynamiska arbetet. 

Genom vår studie kan vi dra slutsatsen att tydlighet och humor är två viktiga 

ingredienser för ett lyckat ledarskap. Vi har sett att ledarskap inte automatiskt måste 

innebära auktoritet. En bra ledare kan även vara en stöttande coach som arbetar i 

interaktion med eleverna.   

Vi blev positivt överraskade av den bredd av strategier vi fick ta del av i vår studie. Vi 

har dragit slutsatsen att det främst finns två olika sorters strategier som lärare använder 

sig av. Den ena handlar om handfasta övningar och den andra om värderingar och 

förhållningssätt. De handfasta övningarna kom främst från de lärare som varit 

yrkesverksamma i många år. Vi tolkade detta som att läraren med minst antal år i yrket 

inte är medveten om samt inte kan uttrycka de strategier hon använder sig av. Av den 

anledningen har vi sett hur viktigt det är att medvetandegöra sig om vilka strategier man 

faktiskt använder sig av. Strategin att arbeta med värderingar fann vi både i intervjuer 

och i litteratur. På specialskolan arbetade man extra aktivt med värderingsövningar. Vi 

ser fördelen med att föra över detta arbetssätt mer till den vanliga skolan. Vi fann också 

att lärares egna värderingar och förhållningssätt starkt påverkar stämningen och 

dynamiken i gruppen.   

När det gäller hur man kan koppla gruppdynamik till inlärning ser vi att det finns starka 

samband. Vår slutsats är att kopplingen är solklar men att det är svårt att sätta ord på hur 

och varför. En förutsättning för att elever ska kunna lära sig är att de är trygga i sin 

skolmiljö och i sin grupp. Detta visar tydligt på sambandet mellan en god 

gruppdynamik och ett bra inlärningsklimat.  

5.6 Förslag till vidare forskning  

Våra slutsatser av studien visade bland annat att det gruppdynamiska arbetet är starkt 
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beroende av ett bra ledarskap. Detta ledarskap behöver inte se likadant ut utan varierar 

mellan olika lärare och olika metodik. Vi har sett ledarskap som bottnar i en stark 

auktoritet och ledare som ser sig själva mer som en coach för eleverna. I den här studien 

har vi dock endast rört vid ytan av detta viktiga och intressanta ämne som ledarskap är. 

Vi ser det som en spännande möjlighet att kunna arbeta vidare med lärares viktiga roll 

som ledare. Hur ser lärare själva på sin roll som ledare? Hur skiljer det mellan olika 

lärares syn på vad ledarskap innebär? Hur påverkar olika sorters ledarskap eleverna? 

Hur mycket påverkas lärare av vilken metodik som är gällande i tiden 

/kommunen/skolan?  

Vårt arbete har väckt nya tankar hos oss inom flera områden, men det är ledarskapet vi 

har sett som det ämne som skulle vara mest intressant att arbeta vidare med. När vi blir 

lärare blir vi också ledare och då är det upp till oss själva att bestämma vilken sorts 

ledare vi vill vara.  

5.7 Metoddiskussion  

När vi var färdiga med framställandet av intervjufrågorna gjorde vi två provintervjuer 

för att se om frågorna var tydliga och relevanta för ämnesvalet. Vi intervjuade två 

personer inom en annan yrkeskategori än läraryrket, men som ändå hade stor erfarenhet 

av att arbeta med grupper. Dessa två personer uppfattade frågorna som tydliga. Detta 

gav oss dock möjligheten att göra mindre ändringar av våra formuleringar.   

Våra frågor var öppna och ställde stora krav på informanternas förmåga att kunna föra 

ett resonemang kring frågornas komplexitet och problematik. Det fanns inget rätt eller 

fel på våra frågor utan det handlade mycket om vad informanterna hade med sig i sitt 

bagage och vad som hade präglat dem. Enkäter med styrda frågor och begränsade 

svarsalternativ hade inte givit oss det underlag och material som vi var ute efter. Ett 

alternativ hade kunnat vara att ta med observationer i studiens resultat. Vi valde dock 

denna gång att endast utgå ifrån intervjuerna eftersom vi beslutat oss för att hålla oss till 

lärarens egen synvinkel. För att få en mer allsidig bild av vår studies syfte hade vi även 

kunnat intervjua elever. Därmed hade studien kunnat anta en mer jämförande karaktär. 

Då hade vi kunnat belysa gruppdynamiken både ur ett lärarperspektiv och ur ett 

elevperspektiv vilket också hade varit intressant. Under kursen ”Professionella samtal” 

(5 poäng, Vt 2007) arbetade vi mycket med att hålla i olika typer av professionella 

samtal. Detta medförde att vi under intervjuerna kände oss avslappnade och säkra och 

därmed kunde fokusera mer på informanternas svar.  
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När vi hade transkriberat alla intervjuer fann vi att vi ibland förvånades över vissa 

informanters mindre utvecklade svar. När vi efteråt diskuterade svaren kom vi fram till 

att en orsak till de ibland bristfälliga svaren kanske kunde bero på informanternas 

svårighet att sätta ord på och förmedla sin tysta kunskap. Där kunde vi se en brist i att 

endast använda sig av intervjuer och inte även observationer. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1. Beskriv din yrkesverksamma bakgrund. Lärarår, åldrar på eleverna, verksamhet. 

2. Vad betyder begreppet gruppdynamik för dig? 

3. Vilka tankar har du när det gäller gruppdynamiskt arbete? 

4. Vilka verktyg/arbetssätt använder du i ditt arbete med att förebygga konflikter? 

5. Vilka inre och yttre faktorer påverkar dig som lärare i arbetet med grupprocesser? 

6. Finns det något samband mellan inlärning och gruppdynamik? Om ja, utveckla. 

7. Är det något som du vill tillägga?  

8. Får jag återkomma till dig om det är något som jag har glömt att fråga om
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