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Abstrakt 
 
 
Hall, L. (2007). Att bli ”vi” – Två lärares beskrivningar av hur man kan arbeta för en 
god sammanhållning i sina klasser. (Examensarbete, lärarprogrammet). Gävle: 
Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 
 

För att kunna bedriva undervisning i skolan behövs fungerande klasser, där elever och 
lärare likt kollegor på en arbetsplats kan arbeta ihop. Eftersom undervisningen till stor del 
sker kollektivt är det angeläget för lärare att ha kunskap om grupper och grupputveckling. 
Forskning visar att alla grupper genomgår en utveckling och att vissa grupper behöver 
hjälp i den processen för att kunna fungera ihop och känna någon form av samhörighet. 
Som gruppledare i skolan har läraren det yttersta ansvaret för att hjälpa klasserna med 
detta. Studiens syfte var därför att undersöka hur lärare kan arbeta för en god 
sammanhållning i sina klasser, samt hur lärare kan se på sin egen roll som gruppledare i 
processen. För att uppfylla syftet genomfördes en dubbel fallstudie som innefattade 
observationer och intervjuer. I studien ingick två lärare och två klasser från en 
gymnasieskola. Observationerna skedde vid två tillfällen då det ordnades teambuilding 
med klasserna. Intervjuer genomfördes sedan efteråt med de lärare som närvarade vid 
respektive observationstillfälle. Det var alltså dessa lärares beskrivningar studien utgick 
ifrån. Resultatet visar att lärarna har genomtänka strategier för att främja en god 
sammanhållning i sina klasser. De använder sig av många olika sorters gruppstärkande 
övningar och teambuilding för att stimulera gemenskapen och för att undvika 
grupperingar i klassen. Sammanhållning handlar till stor del om att det ska finnas ett gott 
gruppklimat och en form av ”vi-känsla” i klassen. För att kunna utveckla en ”vi-känsla” 
måste eleverna få möjlighet att lära känna varandra. Läraren måste följaktligen lägga tid 
till detta i undervisningen. Läraren roll är att fungera som något av vägledare för 
grupperna under deras utveckling. 
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1. Inledning 

 

Skolan är en arbetsplats för både lärare och elever. En förutsättning för att man ska kunna 
utföra sitt arbete är att man fungerar ihop med sina kollegor. Lärarna och eleverna är ett 
team som tillsammans ska arbeta mot uppsatta mål. Samspelet och interaktionen mellan 
de olika parterna är avgörande för hur väl man uppnår målen.  

I skolan möts mängder av olika sorters människor som förväntas fungera ihop i grupper 
som de själva inte valt och ibland inte ens vill vara en del av. Läraren har därför ett 
viktigt uppdrag att försöka föra samman dessa människor och bedriva en fungerande 
verksamhet.  

Som blivande lärare känner jag att det hör till min uppgift att ständigt försöka främja 
elevernas välbefinnande i skolan. Jag ser det som en förutsättning för att kunna utföra 
mitt arbete med att förmedla kunskap. De relationer och sociala samspelet eleverna har i 
skolan har betydelse för hur de kan tillgodogöra sig undervisningen. Om man som elev 
inte trivs i skolan är det svårt att lära sig något.  

I dagens skola är vi oerhört måna om den enskilda elevens utveckling. Däremot så sker så 
gott som all undervisning kollektivt, vilket innebär att gruppen, klassen, är oerhört 
betydande. Det är därför viktigt att alla lärare och ledare har kunskap om grupper och 
grupputveckling. Jag tycker att denna problematik har behandlats för lite under 
lärarutbildningen, så jag finner det därför intressant och nödvändigt att fördjupa mig 
inom detta område. Hur kan man då som lärare arbeta för en god sammanhållning i sina 
klasser, samt hur ska man som lärare förhålla sig till sina elever? 

 

1.1. Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva hur man som lärare kan arbeta för en god 
sammanhållning i sina klasser, samt hur lärare kan se på sin egen roll som gruppledare i 
processen. 

 

1.2. Avgränsning och utgångspunkt  

Min övergripande utgångspunkt för arbetet är styrdokumenten, eftersom det är den 
primära skriften för lärare att förhålla sig till och arbeta utifrån. Under ”Riktlinjer” i 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), kan man bland annat läsa att alla som 
arbetar i skolan ska ”medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor, också utanför den närmaste gruppen” (Lpf 1994, s. 
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12). Vidare så framhålls att ingen elev i skolan ska utsättas för mobbing och att man ska 
arbeta aktivt för att motarbeta tendenser till trakasserier. ”Skolan skall sträva efter att vara 
en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lpo 1994, s. 
16). 

Uppsatsen rör främst det förebyggande arbetet i skolan för att undvika mobbing, 
konflikter och annan problematik. Jag kommer alltså att fokusera på hur lärare kan arbeta 
för att få fungerande klasser. Själva problematiken berörs endast på ett ytligt plan.  

Jag avgränsar mig på så sätt att jag utgår ifrån hur två gymnasielärare arbetar för en god 
sammanhållning i sina klasser, samt hur de ser på sin egen roll i processen. 
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2. Teoretisk bakgrund 

 
I den teoretiska bakgrunden redogör jag först för grundläggande kunskap inom 
gruppsykologin och hur grupper kan utvecklas. I den senare delen koncentrerar jag mig 
på vad litteraturen säger om lärarens roll vid grupputveckling, samt vad man ska tänka på 
som lärare och ledare för grupper. Slutligen följer en kort beskrivning av teambuilding i 
praktiken och dess riktlinjer. 
Ett väsentligt begrepp att ha med sig under den fortsatta läsningen av arbetet är 
grupprocesser. ”Grupprocesser handlar om människor i samspel med varandra, och 
faktorer som främjar eller hämmar detta samspel” (Stensaasen & Sletta, 1997, s. 45). De 
menar att dessa processer startar från första stund då elever och lärare intar 
skolbyggnaden. Ledaren för gruppen är ytterst delaktig och kan påverka samspelet i både 
positiv och negativ riktning. Jag tolkar det som att grupprocesser är en sorts utveckling 
som ständigt pågår och påverkar människor i grupp, både socialt och psykologiskt. 

 

2.1. Grupper och rollfördelningar 

I skolan sker så gott som all undervisning kollektivt, därför finner jag det nödvändigt att 
ta del av grundläggande teorier kring grupper. Grupperna består dock av individer, därför 
är det även viktigt att titta närmare på hur enskilda personer kan påverka gruppstrukturen.  

Arne Maltén (1992, s. 13), lektor i pedagogik, framhåller att grupptillhörighet är något 
livsnödvändigt för människan. Hon söker sig precis som djuren till en flock. I gruppen 
önskar människan ”få täckning för vissa grundläggande behov, intressen och 
målsättningar” (Maltén, 1992, s. 13). Vad menas då med grupp? Definitionerna är 
varierande och mångtydiga. Jag väljer Malténs (1992, s. 13ff) beskrivning eftersom den 
passar in på skolklassen. Han förklarar begreppet grupp som en samling människor. För 
att samlingen ska uppfattas som en grupp behövs dock särskilda preciseringar. Det som 
kännetecknar gruppen är att man inom den har gemensamma mål, samt att det finns en 
varaktighet och regelbundenhet i gruppmedlemmarnas sammankomster. För att fungera 
behöver grupper också fastställda normer, dels sådana som medlemmarna själva har 
kommit överens om, dels mer inofficiella sådana. Samhörigheten är också oerhört 
betydande. Det ska helst finnas en ”vi-känsla” och medlemmarna ska uppfatta sig själva 
som tillhörande en grupp. Kommunikation är också ett viktigt grundläggande element för 
gruppen. Samtalen ska dock inte endast röra sakfrågor. Kommunikation handlar också 
om att man har ett öppet klimat i gruppen där man även kan ge uttryck för sina känslor.  

Maltén (1992, s. 16) redogör vidare för en mängd olika sorters gruppbildningar som 
människan kan komma i kontakt med under sin livstid. Skolklassen är ett exempel på en 
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tvångsgrupp, eftersom medlemmarna själva inte har kunnat påverka 
gruppsammansättningen. Dessutom kan inte heller medlemmarna utse sin ledare, vilket 
också kännetecknar en sådan typ av grupp. Eleverna i en klass har i allmänhet varken 
möjlighet att välja sina klasskamrater, eller vilka lärare som ska undervisa dem.  

Björn Nilsson (2005, s. 73ff), lektor i socialpsykologi och pedagogik, resonerar kring 
rollfördelningar i grupper. Det visar sig att det är en väldigt invecklad psykologisk 
process som ligger bakom uppdelningen. En roll är en form av etikett som tilldelas en 
människa och till den etiketten hör ett förväntat beteende. Det är själva gruppsituationen 
som avgör vilka roller som skapas och vilka som ska få dem. Rollfunktionerna är 
beroende av varandra och gruppmedlemmarna tilldelas den funktion som gruppen 
behöver. En viss roll kan flyta omkring i gruppen och delas av olika medlemmar, vid 
varierande tidpunkter. Rollkonflikter kan uppstå bland annat genom att medlemmar inte 
är överens om vem som ska utgöra en speciell funktion i gruppen, exempelvis vem som 
ska vara ledargestalt. Fritz Redl, professor och terapeut, samt professorn William W. 
Wattenberg har också forskat kring rollfördelningar i grupper (enligt Charles, 1984, s. 
44ff). De framhåller att i en grupp så beter sig människor på ett sätt som de inte skulle 
göra var och en för sig. Man påverkas som individ beroende på gruppens förväntningar. 
De presenterar vidare ett antal ”gestalter” som kan förekomma i en grupp, t.ex. ”pajasen” 
eller ”syndabocken”. Samtliga roller antar medlemmarna för att de tror och känner att de 
förväntas av dem i gruppen.  

 

2.2. Grupputveckling 

I den här undersökningen vill jag ta reda på hur lärare kan arbeta för en god 
sammanhållning i sina klasser. Jag finner det därför relevant att ta del av hur grupper 
utvecklas. De klasser jag mötte under mina observationer var i början av sin utveckling 
och jag kommer därför att ta upp några teorier om hur atmosfären kan vara i begynnelsen. 
Dessutom presenteras teorier kring hur gruppernas fortsatta utveckling kan te sig.  

Det finns en mängd teser om hur grupper utvecklas. Många av dessa bygger på ett 
stadietänkande eller på olika faser. Inledningsfaserna brukar vara någorlunda likartade, 
sedan skiljer sig forskarna åt. Stensaasen & Sletta (1997, s. 28,29), professorer i 
pedagogik, redogör för en vanlig beskrivning av grupputveckling som består av fyra 
stadier dvs.: forming, storming, norming och performing. När gruppen formas så bekantar 
sig deltagarna med varandra och de får en inblick över vilka uppgifter som komma skall. 
Det är vanligt att medlemmarna bär med sig känslor av osäkerhet och oro. Under den 
stormiga fasen så kommer konflikter upp till ytan och skillnader mellan individerna blir 
tydliga. Det pågår också en kamp om rollfördelningar i gruppen. Det tredje stadiet 
kännetecknar klarhet och gruppen börjar utveckla normer för sitt samarbete. 
Rollfördelningen definieras också, vilket är en förutsättning för att gruppen ska fungera. 
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Under utförandet så kommer det egentliga målinriktade arbetet igång. För att gruppen ska 
kunna verkställa detta så måste de ha gått igenom de tre andra stadierna. 

Lacouisiere beskriver gruppens processer med hjälp av fem olika faser (refererad i 
Maltén, 1992, s. 153ff). Något som särskiljer den här teorin från andra är att Lacouisiere 
också tänker sig att det sista steget separationen är betydande för grupprocessen. Jag 
väljer att redogöra för denna teori eftersom separationen är ytterst aktuellt i skolvärlden. 
Alla klasser kommer för eller senare splittras vilket påverkar eleverna i olika 
utsträckning. De olika faserna i Lacouisieres teori är: orientering, konflikt, närmande, 
samarbete och separation. Han menar att varje stadium måste avslutas innan gruppen kan 
gå vidare i sin utveckling. Varje steg utgör därför en kritisk fas. Om gruppen fastnar 
någonstans kan det hända att de inte kommer till samarbetsfasen utan upplöses tidigare än 
så. Lacouisiere betonar också att faserna flyter in i varandra, det finns alltså inga 
definitiva gränser. ”Fasernas längd kan variera från dagar till månader. Det beror på 
medlemmarnas tidigare vana vid samverkan i grupp” (Malten, 1992, s. 154).  

I den första fasen orienteringen håller gruppen på att formas. Det innebär en ängslan och 
oro över hur de andra är och vilken roll man själv kommer att få. Så småningom börjar 
man lära känna varandra på ett ytligt plan. Gruppens ledare har en viktig funktion 
eftersom medlemmarna själva är helt inriktade på de nya kontakterna. Ledarens roll är att 
tillföra gruppen stadga genom att introducera gemensamma mål, normer och riktlinjer. 
Det är också viktigt att ledaren inte lämnar sin position och blir en i gruppen. ”Vad man 
bör ha vunnit efter den inledande orienteringsfasen är en första vag gruppidentitet, där 
alla får vara med och där man blir medveten om vad gruppen har gemensamt” (Maltén, 
1992, s. 156). 

I konfliktfasen brister den ytliga gruppidentiteten något och motsättningar samt åsikter 
synliggörs. Hur man förhåller sig till konflikterna är olika bland medlemmarna och ibland 
kan gruppen delas upp i undergrupper. I dessa grupperingar har man avvikande syn på 
”hur deras grupp skall fungera och vilka normer och spelregler som bör gälla” (Maltén, 
1992, s. 156). Ledaren utsätts för stora prövningar och kan väljas som domare i 
konfliktsituationen om han/hon inte markerar sin distans och opartiskhet. Det är viktigt 
att ledaren tar tag i konflikterna och medvetandegör dem för de inblandade, samt låter 
dem diskutera lösningar på problemen. Konfrontationen är nödvändig för 
vidareutveckling till nästa fas.    

Närmandet kan tolkas som en form av vilofas där medlemmarna emotionellt börjar hitta 
tillbaka till varandra. Som ledare ska man då tillåta gruppen att landa i verksamheten och 
återge dem trygghet. Detta kan utföras genom att man låter gruppen ägna sig åt 
rutinarbete. 

I samarbetsfasen eller den effektiva fasen fokuserar medlemmarna på gruppens uppgift, 
normer, regler och arbetsfördelning. Nu är det sociala samspelet väl etablerat. Varje 
enskild individ ses som en resurs för gruppen. I denna fas ska ledaren ta ett steg tillbaka 
och finnas till hands som stödperson, utan att själv ta för stor plats.  
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Separationen kan framkalla många känslor hos medlemmarna. När man inser att 
uppdragen är slutförda så kan gamla konflikter eller yttringar komma upp på nytt. Om 
gruppen varit sammansvetsad så är ofta upplösandet väldigt svårt. En del kan vara ledsna 
och en allmän separationsångest kan sprida sig bland deltagarna. I denna fas är det viktigt 
att ledaren inte påverkas för mycket av ”känslostormen”. Han/hon har en viktig uppgift 
då det gäller att ge medlemmarna tillbakablickar på gruppens utveckling och visa på vad 
man faktiskt gått igenom och gjort tillsammans. Individuella separationer när exempelvis 
en elev flyttar eller byter skola kan också vara svåra både för gruppen och för den 
enskilda eleven.  

Den brittiske psykoanalytikern Wilfred Bions modell för grupputveckling innefattar tre 
grundtillstånd dvs. beroende, kamp/flykt och parbildning (enligt Maltén, 1992, s. 160ff). 
Beroendet kännetecknas av att gruppmedlemmarna har lagt över allt ansvar på ledaren. 
Gruppen fungerar endast då ledaren är närvarande och ber honom/henne att sköta allt 
ansvar. Det andra grupptillståndet kännetecknas dels av en kamp då medlemmarna 
utmanar och ifrågasätter läraren, dels en flykt från situationen och verkligheten. 
Kampgruppen ”testar” läraren och dennes maktutövning. Vem är det som bestämmer och 
hur långt kan man gå? I flykten så undviker man konflikter och skapar ett passivt 
motstånd. Det handlar om ett undvikande som yttrar sig i ett regressivt beteende, som mer 
eller mindre sker i det tysta. Eleverna börjar exempelvis komma för sent, vägrar delta i 
undervisningen, eller glömmer göra läxor/uppgifter. Bion menar att det är viktigt att 
läraren tar tag i det passiva motståndet och försöker förändra elevernas beteenden. I det 
tredje grupptillståndet börjar medlemmarna söka sig till varandra parvis, eller så bildas 
subgrupper där man drar sig undan de andra. Till skillnad från Lacouisieres teori så visar 
Bions modell inte en stigande utvecklingskurva. Inget tillstånd är negativt i sig, men 
gruppen bör inte fasta någonstans utan omväxlande befinna sig i de olika tillstånden. 
Själva pendlandet mellan dessa grundnivåer är det som utvecklar gruppen.  

Nilsson (2005, s. 115,116) pekar på komplexiteten när det gäller grupputveckling, oavsett 
teori. Han menar att de flesta grupper förändras kontinuerligt, men att alla individer i 
gruppen inte utvecklas samtidigt. ”Alla grupper är inte lika, alla deltagare i en grupp 
förändras inte i samma takt, vissa beteenden och mönster utvecklas snabbare än andra, 
gruppens uppgifter och deras sammansättning skiljer sig åt” (Nilsson, 2005, s. 116). 
Stensaasen och Sletta (1997, s. 88ff) betonar också det faktum att individer beter sig 
annorlunda i grupp och kan tilldelas varierande funktioner i olika grupper. Alla individer 
har inte heller samma förutsättningar för att fungera i en grupp. Varje människa bär med 
sig olika personligheter, erfarenheter och kunskaper som påverkar processen. Ett citat 
som väl beskriver detta dilemma är följande: ”En människa har lika många sociala jag 
som det finns individer som känner personen i fråga och bär med sig en inre bild av 
honom eller henne” (William James citerad av Stensaasen & Sletta, 1997, s. 88).  

Nilsson (2005, s. 40,41) förklarar vidare att sammanhållningen i en grupp påverkas av 
gruppidentiteten. Det vill säga vad man tycker om varandra i gruppen och om hur stark 
”vi-känslan” är. ”Det som förenar leder till ett samspel som i sin tur präglas av vad man 
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brukar kalla ett klimat, anda eller atmosfär i gruppen” (Nilsson, 2005, s. 40). 
Gruppklimatet är inget som man kan beställa fram, utan det påverkas av en mängd andra 
faktorer. Det har bland annat att göra med gruppens mål, normer, rollfördelning, 
kommunikation och sammanhållning. Nilsson (2005, s. 41) pekar på det faktum att så 
gott som alla människor vill tillhöra en fungerande grupp. Man väljer alltså inte att ha en 
dålig stämning i en grupp. Mycket av det som styr gruppen ligger på ett omedvetet plan. 
Dessutom kan brist på struktur och ledning också påverka grupputvecklingen negativt. 

 

2.3. Lärarens roll 

Jag har också som avsikt i undersökningen att titta närmare på lärarens roll i 
grupprocessen. Som lärare och ledare för klasser har man ett oerhört viktigt och svårt 
uppdrag. I litteraturen ges en mängd tips och råd för hur lärare kan förhålla sig till det 
sociala samspelet i skolan, samt hur man kan hantera grupper och grupprocesser. Jag 
finner det därför nödvändigt i sammanhanget att redogöra för några författares tankar. 

De legitimerade psykologerna Björn Gislason och Lars Löwenborg (1994) ger allmänna 
direktiv för lärare att arbeta efter. Läraren ska fungera som den sammanhållande länken i 
gruppen och det är viktigt att man som lärare inger trygghet och tillför rutiner och 
struktur för gruppdeltagarna. Man ska helt enkelt ska våga vara ledare. Författarna liknar 
skolan vid ett växthus som ska ”utmärkas av ett positivt socialt klimat med inriktning på 
arbete och utveckling” (Gislason & Löwenborg, 1994, s. 159). Lärarna ska tillföra den 
”näring” som eleverna behöver för att växa och utvecklas. Det handlar till stor del om att 
arbeta förebyggande för att så få problem som möjligt ska uppstå under elevernas 
skolgång. Det hela utförs genom ett samspel mellan lärare och elever, samt mellan lärare 
och kollegor. Det är viktigt att också lärarna lär sig samarbeta och att alla månar om 
elevernas trivsel. Konflikter är i allmänhet oundvikliga i skolan, men genom att man 
strävar efter ett öppet och gott klassrumsklimat så försöker man åtminstone förebygga 
dem. Det är också av stor vikt att ha tydliga regler att förhålla sig till och det är bra om 
eleverna själva varit delaktiga i att utforma dem (Gislason & Löwenborg, 1994, s. 180ff).  

Ovanstående råd är av mer allmän art. Hur ska då en lärare vara mer konkret? Maltén 
(1998) refererar till en rapport som presenterades 1998 i Lärarnas Tidning. På initiativ av 
Kommunförbundet har 85 före detta elever mellan 17 och 87 år intervjuats. Syftet med 
intervjuerna var att undersöka hur eleverna uppfattar sina tidigare lärare. Det hela var ett 
försök att definiera hur en bra lärare ska vara. Rapporten har sammanställts av fil.dr 
Elisabeth Hesslefors Arktoft vid Göteborgs Universitet. Resultatet visar att 80 procent av 
de tillfrågade värdesätter lärarens omtanke och engagemang för eleverna. ”Många av de 
intervjuade beskriver hur lärarens attityd, bemötande och sätt att vara har påverkat dem 
för hela livet” (Maltén, 1998, s. 110). Endast 44 % av de intervjuade ansåg att 
ämneskunskaper var det viktigaste hos en lärare. Hesslefors Arktoft ser lärarkompetensen 
som en balansgång mellan olika motpoler. Läraren ska exempelvis:  
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• ”Vara personlig och mänsklig, men också yrkesmässig.” 

• ”Visa respekt för eleverna, men också inge respekt.” 

• ”Lyssna på eleverna och vara flexibel, men också leda, bestämma och styra.” 

• ”Vara snäll, men också sträng.” 

• ”Vara rättvis genom att vara viktig för var och en på sitt vis, men också rättvis 
genom att inte favorisera någon. ”  

   (citerad av Maltén, 1998, s. 110) 

Vad innebär det egentligen att vara lärare? Vad är det för ”näring” som lärarna ska 
tillföra eleverna för att de ska växa? John Steinberg (2004, s. 81) tar upp lärarens dubbla 
uppdrag och pekar på svårigheterna med detta. Som lärare är man inte bara 
kunskapsförmedlare, utan också ”människoutvecklare”. ”Människan utvecklas och lär sig 
mest när de mår bra. För att må bra behöver man känna sig accepterad, välkommen, 
duglig, känna mening och se hopp” (Steinberg, 2004, s. 64). Ledaren i klassrummet är 
den som är huvudansvarig för stämningen och klimatet i klassen. Om man ser sig själv 
som endast ämneslärare så har man missuppfattat sin arbetsuppgift. Ämnet i sig är endast 
ett redskap för att främja elevernas utveckling. Att lära ut är alltså bara en av lärarens 
uppgifter. Steinberg (2004) pekar vidare på det faktum att skolan har förändrats från att 
vara auktoritärt styrd till att vara demokratisk. Lärarens funktion har också ändrats med 
tiden. Förr så fick läraren ofta auktoritet genom sin titel, idag får man det genom 
relationer. ”Om du inte har en god relation till dina elever kommer de inte att följa dig 
som ledare, ställa upp på normer och regler eller bry sig om innehållet i din 
undervisning” (Steinberg, 2004, s. 168). Han menar att en stor del av lärararbetet handlar 
om kärlek. Förutom att man måste tycka om att umgås med barn och ungdomar, så är det 
viktigt att läraren försöker se varje enskild individ. Fastän man som lärare ibland tycker 
att en del grupper och elever är besvärliga, så ska kärleken finnas där som en kärna i 
verksamheten. Steinberg (2004) framhåller åter igen den dubbelhet och balans i 
lärarrollen som tidigare nämnts. ”Kärleken ska innehålla och balanseras av struktur” 
(Steinberg, 2004, s. 169). Eleverna har lättare att acceptera regler om de vet att det finns 
kärlek bakom dem. För mycket regler och styrning är dock inte heller bra, det handlar 
åter igen om en jämvikt och något man ska stäva efter att finna som lärare. Dessutom ska 
man fundera på hur man kan visa kärlek i vardagens möte med eleverna och försöka hitta 
sitt eget sätt att göra det på. Kursledarna och före detta lärarna Mariann Landin och 
Christina Hellström (2001, s. 58ff) resonerar också på liknade sätt. De menar att det är 
nödvändigt att känna engagemang och empati i mötet med eleverna. Istället för ordet 
kärlek använder de begreppet närhet och menar att det ska genomsyra lärarens 
förhållningssätt till eleverna. Detta innebär dock inte att man måste vara som en kompis 
för att bli omtyckt. Det handlar mer om att visa att man bryr sig om eleverna och finns 
där för dem. Landin och Hellström (2001, s. 48ff) menar vidare att man kan visa närhet 
med distans, eller att det snarare är en förutsättning för att man ska orka ha goda 
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relationer till sina elever. Därför är det viktigt att ha en tydlig gräns mellan yrkespersonen 
och privatpersonen. Var den gränser går är olika från människa till människa och därför 
är det nödvändigt att lyssna på sin inre röst. 

Hur blir man då en bra lärare? Oavsett ledarstil och personlighet så bör alla lärare ha en 
sak gemensamt och det är att ha en genomtänkt inställning till hur man vill möta sina 
elever, samt vilka värderingar man har och vad de betyder i praktiken (Steinberg 2004). 
Både Nilsson (2005), Maltén (1992) och Landin och Hellström (2001) menar att 
självkännedom är en viktig egenskap för en lärare och en förutsättning för att man ska 
kunna utveckla sitt eget ledarskap. Man måste vara medveten om både sina bra och 
dåliga sidor. Landin och Hellström (2001, s. 85) föreslår att man ska ta hjälp av de 
kollegor som man litar på och be om tips och råd för hur man kan agera gentemot 
eleverna. Ömsesidiga klassrumsobservationer kan också vara något som bidrar till 
förändring. 

Om man nu tar sitt dubbla ansvar som lärare på allvar och även ser sig som 
”människoutvecklare”, hur kan man då arbeta för att eleverna ska utvecklas? Ett sätt är 
att som lärare låta eleverna ägna sig åt grupparbete. Grundtanken är att grupparbetet 
förutom att ge eleverna kunskap även ska främja deras personliga utveckling, 
samarbetsförmåga och ansvarstagande. Ett lyckat grupparbete måste enligt Steinberg 
(2004, s. 209ff) förberedas noga, ha ett tydligt syfte och vara tidsbegränsat. Grupparbeten 
är något som kan ta tid att lära sig att utöva och det krävs träning. Uppföljningen efteråt 
är också lika viktig som själva arbetet. Då går man igenom vad man lärt sig och hur 
samarbetet har fungerat. Han påpekar också att läraren med fördel kan styra arbetet i 
grupperna och tilldela medlemmarna speciella uppgifter. Det är annars lätt att eleverna i 
grupparbeten tränar på det de redan är duktiga på, istället för att träna på sina svagheter. 
Maltén (1992, s. 177ff) menar att lärare ska försöka styra så att eleverna lär sig att 
samarbeta med alla i klassen. Detta gör man för att undvika ett ”vi och dom-tänkande”. 
Han anser vidare att läraren bör ta det huvudsakliga ansvaret och initiativet vid 
gruppsammansättningar. När eleverna får välja fritt är det lätt att det bildas subgrupper 
och att dessa senare kan utveckla en intern ”vi-anda” som utestänger andra. När det gäller 
sammansättningar av grupper rent generellt så är det bra om de är så heterogena som 
möjligt. Idealet är att gruppen ska bestå av lika många flickor och pojkar, elever med 
olika etnisk bakgrund och elever med varierande prestationsnivåer (Stensaasen & Sletta, 
1997, s. 40).  

Hur ska läraren förhålla sig till sina elever rent allmänt? Redl och Wattenberg (refererade 
i Charles, 1984, s. 44ff) har utvecklat flera modeller för lärare att arbeta efter. De menar 
att det är viktigt att lärare är medvetna om de psykologiska och sociala krafter som 
påverkar elevernas beteende i klassrummet. Ju mer läraren lär känna eleverna, desto 
lättare har han/hon att förstå vad som ligger bakom beteenden och konflikter. Däremot 
försvåras det hela av att individernas psykologi skiljer sig åt från gruppens psykologi. 
Som tidigare nämnts (se 2.1.) så beter sig människor inte på samma sätt i grupper som de 
gör individuellt. Det särskilda gruppklimatet påverkar också varje enskild individ i olika 

9 

 



 

utsträckning. Denna kunskap är också viktig vid det första mötet med eleverna. Gislason 
och Löwenborg (1994, s. 5) menar att den information som följer eleven i form av 
överlämningssamtal eller anteckningar från tidigare stadier och andra 
gruppkonstellationer, kan ge värdefull information inför det första mötet. Risken finns 
dock alltid att lärarens förväntningar påverkar situationen, istället för att han/hon bildar 
sig en egen uppfattning.  

Landin och Hellström (2001, s. 76) presenterar en teori som de utvecklat från sina egna 
tidigare erfarenheter inom skolans värld. Här följer en beskrivning av hur man som 
gymnasielärare rent allmänt kan förhålla sig till sina klasser: 

I ettan ska man satsa på känslan. Eleverna måste få visa sig för varandra. I 
tvåan ska det vara utmaningar. Uppgifterna ska kännas mer krävande. Det 
behövs tydligare och lite tuffare ledarskap från läraren. I trean behövs man 
inte. Eleverna samarbetar bra och självständigt. Äntligen får man vara den 
ledare som man drömt om att vara.             (Landin & Hellström, 2001, s. 76). 

Landin och Hellström (2001, s. 83ff) betonar dock att det är viktigt att man som lärare 
inte tar för givet att alla grupper fungerar likadant. Det anses fint att bemöta alla på 
samma sätt, men det kan snarare stjälpa än hjälpa grupper att utvecklas. Man måste 
försöka läsa av gruppens mognadsnivå och anpassa ledarskapet därefter. 

 

2.4. Teambuilding 

I observation 1 i undersökningen närvarade jag då en skolklass genomförde teambuilding 
på en teambana. Jag finner det därför nödvändigt att få en inblick i vad teambuilding kan 
vara för något och syftet med företeelsen. 

”Ett team är en grupp människor som delar ett gemensamt mål och som måste arbeta 
tillsammans för att uppnå det” (Woodcock, 1993, s. 11). 

Teambuilding är idag inget entydigt begrepp, utan innefattar en mängd olika företeelser. I 
arbetet utgår jag dock ifrån följande definition: ”Teambuilding är aktiviteter som syftar 
till att sammansvetsa en grupp människor, […] så att samarbete och socialt samspel 
fungerar bättre” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Teambuilding). Det handlar alltså om att 
utveckla och effektivisera grupper med hjälp av olika aktiviteter och övningar. 
Teambuilding är en form av upplevelsebaserad inlärning. Deltagarna är själva aktiva i sin 
egen inlärningsprocess, istället för att endast försöka ta till sig teorier. Woodcock (1993, 
s. 4,5) betonar fördelarna med detta sätt att erhålla kunskap och menar att en egen 
upplevd erfarenhet eller insikt för teamet är lika betydande som en veckas undervisning i 
klassrummet.  

I Instruktioner för teambuilding kan man läsa att ett sätt att genomföra teambuilding på är 
att låta gruppen gå en teambana tillsammans. Banan består av ett antal stationer som är 
byggda utomhus. Syftet med banan är att deltagarna vid stationerna ska lära sig lösa 
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problem i grupp. Problemen kan inte lösas av en person, utan hela gruppen behövs för att 
övningen ska kunna genomföras. Övningarna handlar till stor del om kommunikation, 
ansvar och tillit. Efter själva genomförandet är det viktigt att deltagarna får utvärdera 
dagen och reflektera kring vad som gick bra och vad som kunde ha gjorts annorlunda. 
Målen för teambildande grupper är att: 

• Få lära känna varandra 

• Stärka självförtroendet 

• Förstå vikten av att lyssna 

• Bättre förstå ansvar 

• Inse att samarbete ger tillit/kraft i gruppen 

• Se fördelarna med olikheter i gruppen 

• Kommunicera bättre    

Jag vill också kort redogöra för tidigare forskning inom ämnet. Teambuilding är vanligt 
förekommande ute i arbetslivet, men det existerar också inom skolans värld. Anders 
Augustin och Johan Wännström (2002) har i sitt examensarbete genomfört 
samarbetsövningar eller teambuilding med en högstadieklass och jag väljer därför att 
presentera deras forskning. Författarna har genomfört sin undersökning genom att 
eleverna har fått lösa uppgifter skriftligt, muntligt och aktivt i grupp. Med hjälp av 
observationer, enkäter och sociogram har elevrelationerna sedan kartlagts. Resultatet 
visar att många elever efter genomförd studie verkar ha fått bättre kontakt med varandra. 
Vid teambuilding ”tvingas” man samarbeta med personer man inte känner så bra, vilket 
kan vara bra för sammanhållningen i en klass och fördjupa elevernas relationer. 
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3. Metoder och metodval 
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka metoder jag använt mig av i min 
forskning, val av informanter, samt hur jag gått tillväga. Vidare följer en beskrivning av 
de etiska aspekter som jag utgått ifrån i mitt arbete. Slutligen behandlas tillförlitligheten. 

 

3.1. Val och motivering av datainsamlingsmetoder 

Utifrån syftet valde jag att göra en dubbel fallstudie, som innefattar intervjuer och 
observationer. I en fallstudie koncentrar sig forskaren på en specifik person eller 
företeelse och undersöker den med hjälp av olika typer av empiriskt material, t.ex. 
intervjuer, observationer och dokument. Utifrån detta försöker forskaren sedan ge läsaren 
en flerdelad bild av det undersökta (Stukát, 2005, s. 33). ”Ett syfte med en fallstudie är 
helt enkelt att ta en liten del av ett stort förlopp […] och med hjälp av fallet beskriva 
verkligheten…” (Ejvegård, 2003, s. 33). Valet av metoder kändes därför självklart 
eftersom jag önskade höra lärarnas tankar kring hur man kan arbeta för en god 
sammanhållning, samt se konkret hur man praktiskt kan gå tillväga. Jag ville följaktligen 
förankra teorin i praktiken. Observationerna kompletterar intervjuerna i studien och gör 
det hela mer konkret, samt underlättar tolkningen av dem.”Att använda någon form av 
observation brukar vara lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, 
inte bara vad de säger att de gör.” (Stukát, 2005, s. 49). Jag fann det också lämpligt att 
använda mig av fallstudier eftersom den skola jag genomförde min VFU1 på arbetade 
med gruppstärkande övningar.  

 

3.2. Tillvägagångssätt och bearbetning av data  

Jag närvarade vid två tidpunkter då det ordnades teambuilding med klasser på skolan. 
Lärarna som intervjuades medverkade vid varsitt observationstillfälle. Det ena tillfället 
bestod av en ”lära känna-dag” för årskurs 1 på gymnasiet. Jag genomförde vid den 
tidpunkten min VFU på skolan. Detta innebar att jag snarare fungerade som lärarkandidat 
än som observant under dagen. Jag fick själv leda en övning i den aktuella klassen. Detta 
sätt att närvara vid och iaktta ett händelseförlopp benämner Stukát (2005, s. 51) som 
deltagande observation. Den sortens observation ger forskaren en möjlighet att se 
skeendet ur ett ”inifrånperspektiv”. Den andra observationen skedde då en klass gick en 
teambana tillsammans. Som observatör befann jag mig då i bakgrunden och pratade 
endast om gruppen med närvarande lärare och teambaneledare efter genomförd 
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teambuilding. Detta informella samtal redovisas i arbetet efter själva beskrivningen av 
observationen. 

Jag valde att använda mig av direkta observationer med låg struktur. Jag hade därför inga 
förbestämda frågor som jag utgick ifrån. Detta eftersom syftet med observationerna 
endast var att få en inblick i hur teambuilding kan gå till. Jag bestämde dock att fokus vid 
observationerna skulle ligga på det faktiska yttre skeendet, men att jag även skulle notera 
vilken anda eller atmosfär jag uppfattade fanns i gruppen. Stukát (2005, s. 50,51) menar 
att det vid observationer är bra om man bestämmer sig för vad man ska koncentrera sin 
uppmärksamhet på. Han hänvisar till uttrycket: ”Det är lättare att leta om man vet vad 
man ska leta efter.” Fördelen med direkt observation är att det inte finns någon 
tidsfördröjning mellan händelsen och registreringen. Jag valde också att genomföra 
öppna observationer, eftersom jag då kunde föra anteckningar bland eleverna. Data 
samlades in genom att jag som observatör antecknade i löpande text vad som skedde 
under observationstillfällena. Registreringsanteckningarna liknade vad Stukát (2005, s. 
51) kallar en sorts strukturerad dagbok, där det framgår vad som sagts eller gjorts, samt 
mina tolkningar av det rådande gruppklimatet.  

Intervjuerna skedde några veckor efter genomförda observationer. Tanken med frågorna 
var att de skulle belysa lärarnas sätt att tänka kring grupper och grupputveckling, samt att 
de skulle ge konkreta tips på hur man kan arbeta för att god sammanhållning i skolklasser 
Den inledande frågan syftade till att återkoppla till det observationstillfälle läraren deltog 
vid. Frågorna var öppna på så sätt att svarsalternativ saknas och lärarna fick själva välja i 
vilken ordning de skulle besvaras. Möjligheten till att ställa följdfrågor för min del var 
också stor. (För översikt av intervjufrågor se bilaga 1.) Lärarna fick i förväg tillgång till 
frågorna, så att de visste vad samtalet mellan oss skulle kretsa kring. De informeras också 
om att följdfrågor kunde förekomma i direkt anslutning till intervjun, eller efteråt. 
Lärarna fick själva bestämma när och var eller hur intervjun skulle genomföras. Pia valde 
att intervjuas på den aktuella skolan i ett ostört grupprum. Hon gav tillstånd till att 
samtalet fick spelas in. Jag antecknade svaren under intervjun och kompletterade sedan 
noteringarna med det inspelade materialet, så att texten transkriberades. Intervjun med 
Eva skedde via telefon, på grund av praktiska omständigheter. Jag antecknade svaren 
under telefonsamtalet och skickade sedan följdfrågor och önskemål om kompletteringar 
till henne via e-post. Lärarna fick efter min bearbetning av intervjuerna möjlighet att läsa 
igenom dem och reagera på eventuella feltolkningar och missförstånd. All kontakt med 
lärarna efter själva intervjuerna har skett via e-post. 

I denna studie redovisas själva observationerna (och det efterföljande samtalet vid 
observation 1) i beskrivande form utifrån de anteckningar jag gjorde vid 
observationstillfällena. Jag har valt att inte redogöra för allt i detalj, eftersom jag anser att 
vissa händelser vid observationerna inte tillför studien något. Dessutom har jag utelämnat 
vissa beskrivningar av situationer på grund av att de kan medföra obehag för de 
inblandade. Intervjusvaren presenteras inte i sin helhet ord för ord utan redogörs genom 
sammanställningar. Jag är medveten om att Pias intervju är omfattande och att den hade 
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kunnat delas in med hjälp av underrubriker för att underlätta läsningen. Jag menar dock 
att det område som berörs är så komplext att det inte lämpar sig att dela upp texten i 
delavsnitt. Det är heller inte lämpligt att bifoga texten som en bilaga, eftersom jag 
reflekterar kring intervjuinnehållet i diskussionsdelen. Jag använder mig medvetet av 
många direkta citat i intervjuerna, eftersom jag anser att den intervjuades egna ord också 
ska få framträda i sammandraget. Citaten är i texten markerade med kursiv stil för att de 
tydligt ska urskiljas ifrån min egen bearbetning av intervjusvaren. I observationerna 
urskiljs också citat med hjälp av kursiv text. 

 

3.3. Val av informanter 

De informanter jag har valt att ha med i studien var alla elever och lärare som jag på ett 
eller annat sätt kom i kontakt med under min VFU. Eleverna gick i årskurs 1 och årskurs 
2 på gymnasiet och bestod av två klasser. Vid ”lära känna-dagen” närvarade 24 elever, 
tretton pojkar och elva flickor. Vid teambanan deltog 19 elever, samtliga pojkar. Jag har 
inte undervisat någon av eleverna tidigare, utan har endast vid namn presenterats för 
klasserna. Urvalskriteriet för dessa klasser var att jag hade möjlighet att närvara vid just 
deras gruppövningar. Det var alltså en slump att det var just dessa elever som 
observerades. De två lärarna jag har intervjuat undervisade i de klasser som jag har 
observerat och de närvarade också vid själva observationerna. I undersökningsgruppen 
ingick även den teambuildinginstruktör som arbetade när klassen gick teambanan.  
 

3.4. Etiska överväganden  

Jag presenterade forskningsuppgiftens syfte och tillvägagångssätt skriftligt för skolans 
rektor och fick hans godkännande till att genomföra undersökningen. Samtliga berörda 
informerades också muntligt om studien och att jag utgick ifrån Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Stukát 2005:131,132). Lärarna fick tillgång till 
intervjusammanställningarna innan jag analyserade materialet. Anledningen till detta var 
för att jag ville försäkra mig om att jag inte hade missförstått något under intervjuerna. 
Eleverna informeras om att deras deltagande i undersökningen var anonymt. Jag 
använder i studien fingerade namn både vid observationer och vid intervjuer. Jag nämner 
inte heller var och när undersökningarna har ägt rum.  

 

3.5. Studiens tillförlitlighet 

Det är oundvikligt att studien påverkas av min selektion, eftersom det är jag som har 
tolkat materialet. Däremot har jag försökt vara öppen och kritisk till underlaget. Jag valde 
att intervjua lärare som jag innan påbörjandet av undersökningen visste arbetade med 
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gruppstärkande övningar. Detta påverkade självfallet resultatet. Då jag ville ha konkreta 
förslag på hur man kan arbeta, så anser jag att undersökningen skulle kunna ha fallit om 
jag slumpvis valde ut lärare. Eftersom jag både undersökte hur lärarna teoretiskt och 
praktiskt förhöll sig till det aktuella ämnet så anser jag att tillförlitligheten är hög. 
Dessutom har intervjupersonerna arbetat som lärare i flera år, vilket betyder att de har en 
lång erfarenhet bakom sig och kan redogöra för hur de brukar arbeta och tänka kring 
grupper och grupputveckling. Lärarna fick tillgång till frågorna flera dagar före intervjun 
så att de visste vad samtalet mellan oss skulle kretsa kring. De fick också möjlighet att 
läsa igenom intervjusammanställningarna innan jag analyserade materialet för att minska 
risken för eventuella missförstånd eller feltolkningar från min sida. Eftersom jag inte 
visste någonting om eleverna i förhand kunde inte heller mina eventuella fördomar och 
förkunskaper påverka upplevelserna. Det finns dock alltid en risk att observatörens 
närvaro påverkar händelserna, så det kan jag inte utesluta (Stukát 2005:51). Självfallet 
kan mitt deltagande vid exempelvis ”lära känna-dagen” ha påverka gruppklimatet, 
eftersom eleverna inte känner mig personligen. Däremot så menar jag att 
observationernas karaktär inte var av det slaget att min närvaro borde ha inverkat särskilt 
mycket. Då min avsikt främst var att titta på det faktiska yttre skeendet så anser jag att 
tillförlitligheten är hög. 
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt tittar jag på hur man som lärare i praktiken kan arbeta för en god 
sammanhållning i sina klasser. Jag redogör här för de två observationer jag har deltagit 
vid. I anslutning till observation 1 beskrivs även det informella samtal jag hade med 
teambaneledare och närvarande lärare. Efter varje observation följer den intervju jag har 
genomfört med respektive lärare. Varje intervju presenteras i form av ett sammandrag. 

 

4.1. Observation 1 – Teambuilding på teambana 

Jag möter klassen, tre stycken lärare samt en teambaneledare en eftermiddag i september. 
Klassen, en årskurs två på gymnasiet, har gått tillsammans i skolan i cirka fem veckor. 
Teambaneledaren Jan ger instruktioner om att eleverna ska byta om till 
verkstadsoveraller inne i ett omklädningsrum. Alla värdesaker läggs i en skrinda utanför 
på gårdsplanen. När alla är ombytta samlas eleverna kring ledaren som uppmanar dem att 
ställa sig i en ring. Till en början presenterar sig Jan och ger instruktioner om vad som 
ska hända under eftermiddagen. Sedan får eleverna tillfälle att ställa frågor. De frågar 
bland annat vilken tid de ska få gå hem, samt när de får kompensation för att de kommer 
sluta senare än de egentligen skulle göra. När läraren Eva noterar närvaron antyder flera 
av eleverna att det här med teambuilding inte är något som tas direkt på allvar. Frånvaron 
är ganska hög. Den grupp elever som dock är där är 19 till antalet och består av endast 
pojkar. Jan fortsätter att förklara syftet med dagen och ger gruppen nyckelorden 
samarbete, tillit och gruppdynamik. Han förklarar att teambuilding handlar om 
grupptillhörighet och att man ska våga röra vid varandra. Sedan följer ett antal övningar 
som får fungera som uppvärmning och ”isbrytare” för klassen. Till en början sker lekarna 
i ringen och går ut på att alla ska vara aktiva och lyssna på varandra. Sedan får eleverna 
röra mer på sig. De får exempelvis gå runt och ta varandra i hand och leta rätt på någon 
som man uppfattar har samma kroppstemperatur som en själv. Vidare får de leta efter 
någon som har ungefär samma längd på tummen. Jag ser redan här en förändring hos 
eleverna. De skrattar mycket och har roligt tillsammans och jag hör inga fler negativa 
kommentarer. Innan det är dags att gå till teambanan så går Jan igenom instruktioner om 
hur eleverna ska förhålla sig till aktiviteterna som komma skall. ”Det handlar inte om att 
vinna, för det finns inga förlorare. Misslyckas man så gör man det som grupp, ingen 
enskild kan utpekas för att vara den som förstört det hela.” Slutligen så får eleverna 
anvisning om att de ska söka upp någon som de inte känner så väl. Eleverna går runt och 
bildar par relativt snabbt. Dessa par ska sedan söka upp ett annat par som de inte brukar 
umgås med i vanliga fall. I sina nya konstellationer går sedan eleverna en cirka 20 
minuter lång promenad ner till teambanan i skogen. Skrindan med värdesaker får två 
pojkar i uppgift att ta med. 
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Framme vid teambanan delas eleverna in i två grupper och varje grupp ombeds att ställa 
sig i en ring. Varje grupp får en boll och den ska enligt Jan hållas i luften och kastas 
mellan deltagarna. Samtidigt som man kastar ska man säga namnet på den man kastar till. 
Så småningom får varje grupp två bollar och ett ägg att hålla reda på. Pojkarna blir 
förvånade när ägget kommer in i bilden, men tar det hela på största allvar och kastar det 
mycket varsamt mellan varandra. Jag tycker att det hittills är en god stämning bland 
deltagarna, man uppmuntrar och hejar på varandra.  

Här följer en kort presentation av de övningar som den aktuella klassen genomförde på 
teambanan: 

Spindelnätet 

Ett spindelnät gjort av rep sitter uppsänt mellan fyra träd. Gruppens uppgift är att gåendes 
hand i hand ta sig igenom nätet utan att vidröra repen. Om någon deltagare nuddar vid 
repen så får hela gruppen börja om från början. 

Stocken 

En lång stock ligger fastspänd på marken. Teamet får dela upp sig i två mindre grupper. 
De två halvorna får sedan placera ut sig på varsin ände av stocken. Gruppernas uppgift är 
byta sida med varandra på stocken utan att nudda marken. Om någon nuddar marken får 
deltagarna börja om igen från början. 

Tillitsfall 

Mellan två träd finns en avsats som är cirka 1,5 meter hög. Från avsatsen ska en deltagare 
i taget falla baklänges. Gruppens uppgift är bilda ett ”blixtlås” med hjälp av armarna och 
ta emot den deltagare som faller. 

Hinderbana 

Hinderbanan består av tre plattformar och en mängd stubbar och stenplattor. Från träden i 
närheten hänger två stycken rep. Gruppens uppgift är att ta sig mellan plattformarna med 
hjälp av repen. Deltagarna får inte nudda marken, utan endast hoppa på stubbarna och 
stenplattorna. Varje plattform är också en ”frizon”. Med sig genom hinderbanan ska 
gruppen ha en plastmugg med vatten i. På plastmuggen finns en markering. Om 
deltagarna spiller ut vatten så att vattennivån understiger markeringen får gruppen börja 
om från den första plattformen. 

Jätteplockipinn  

Ett antal stora träpinnar om cirka 1,5 meter är placerade huller om buller på marken. 
Deltagarnas uppgift är att i par ta bort en pinne från högen utan att någon av de andra 
pinnarna rör på sig. Pinnarna ska avlägsnas endast med hjälp av deltagarnas pekfingrar, 
som de håller emot på varsin sida. 
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Förflyttning av jätteplockipinn  

Deltagarna ska ha alla pinnar i luften genom att hålla emot med sina pekfingrar på 
vardera sidan. Tillsammans ska sedan gruppen förflytta sig runt en kona utan att de 
tappar någon av pinnarna. Gruppen får själv bestämma var teambaneledaren ska placera 
konan. 

Bommen 

En trästock är placerad på cirka 2 meters höjd mellan två träd. Gruppens uppgift är alla 
ska ta sig över stocken. 

Jättegungbrädan 

Gruppen ska ställa sig på en gigantisk gungbräda gjord av trä. Syftet med övningen är att 
placera deltagarna på brädan så att den befinner sig i någorlunda jämvikt. Deltagarna får 
själva bestämma hur länge brädan ska vara i luften för att de ska ha lyckats med 
uppdraget. Teambaneledaren räknar antalet sekunder. Om gungbrädan slår i marken 
börjar ledaren räkna om från noll. 

Väggen 

Väggen utgörs av ett fyra meter högt träplank. På baksidan av planket finns en uppbyggd 
plattform som man kan stå på. Gruppens uppgift är att se till att alla deltagare tar sig över 
planket, med start från marken. 

Jag följde med grupp 1 under teambanan och kommer därför att redogöra för deras 
genomförande av den. Grupp 2 befann sig dock hela tiden i närheten så jag kunde även 
notera en del saker beträffande den konstellationen. Grupp 1 började med spindelnätet. 
Jag märker genast att det finns en tydlig ledargestalt i gruppen, som överröstar de andra. 
(Jag kallar honom hädanefter för Per.) Deltagarna gör ungefär 15 försök att ta sig igenom 
nätet, utan att ens komma halvvägs. Bland eleverna hörs röster som: ”Det här är inte 
teambuilding, det är teamsplittring!” och ”vi kommer inte att klara detta!” Jag känner att 
stämningen är ganska dålig i gruppen och att deltagarna är rätt så hårda mot varandra. 
Lärare och teambaneledare ger gruppen lite tips och uppmuntran och genast börjar 
eleverna prata med varandra och diskutera omstrukturering och taktik. Gruppen gör 
ungefär 10 försök till och några gånger är det riktigt nära att de ska klara uppgiften. När 
eleverna beskyller enskilda individer för att vara orsaken till misslyckandet griper Jan in. 
Han påpekar att: ”Det är inte en person som sabbar, det är ni som grupp som 
misslyckas.” Till slut kommer eleverna igenom nätet med bara en lätt darrning på repet 
vid det sista steget. Då får teamet gå vidare till nästa station. 

Tillitsfallet är en intressant övning att ta del av. Den hårda andan som funnits vid den 
andra stationen är här underordnad av en mer positiv ”vi-känsla”. Deltagarna har roligt 
ihop och skrattar mycket. Det som också är intressant här är att varje enskild individ 
framträder i gruppen, eftersom en medlem i taget faller från avsatsen. Jag har också 
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möjlighet att observera grupp 2 vid denna station. Jag märker på en gång att det råder en 
helt annan atmosfär i denna gruppering. Stämningen i gruppen är varm och omtänksam. 
En del tycker att övningen är väldigt läskig och vill först inte utföra den. Medlemmarna 
uppmuntrar dock varandra så mycket att alla utför fallet i slutändan.  

Vid hinderbanan tar Per genast kommandot och utser sig själv till vattenbärare. Gruppen 
tar sig igenom banan relativt snabbt och enkelt. Vattenmängden är också i princip 
oförändrad. Efteråt händer något som i mitt tycke är intressant. Gruppen börjar spontant 
diskutera den övning de just gjort och i ”vi-form” resonerar de kring hur de kunde ha 
gjort istället. Flera av deltagarna är med i samtalet. I grupp 2 samtalar deltagarna under 
hela genomförandet av övningen. De diskuterar strategier och provar sedan att genomföra 
dem.  

Vid jätteplockipinnet får deltagarna gå ihop två och två. Paren tar bort en pinne i taget. 
Varje par tittar efter borttagandet på Jan för att få hans godkännande. Jan gör inte en min 
utan svarar bara: ”Jag är ingen domare.” Efter genomförandet frågar Jan om gruppen har 
klarat uppgiften. Medlemmarna erkänner att endast ett av paren klarade av att avlägsna 
sin pinne på ett godkänt sätt. Vid förflyttningen av pinnarna så är stämningen oerhört 
dålig. Det finns ingen struktur eller laganda över huvud taget. Gruppen misslyckas gång 
på gång. Plötsligt kommer en medlem med ett förslag på att de ska hålla pinnarna i kors. 
Omstruktureringen leder till att de klarar uppgiften. Jan berömmer dem och konstaterar 
att de varit väldigt duktiga, eftersom övningen är mycket svår. Sedan följer ett utlägg då 
Jan tar upp sina synpunkter på gruppen rent generellt. Han påpekar att det stundtals är en 
ganska olustig stämning i teamet och att han märker att det är okej att fuska. Han 
förklarar vidare att alla grupper har ledare och att dessa kan ha både en positiv eller 
negativ inverkan på medlemmarna. När Jan frågar vilken som är teamets ledare får han 
ett snabbt svar. Det hela utmynnar sedan i en diskussion. Deltagarna börjar genast 
resonera kring Per och många uttrycker sitt missnöje över att han ska bestämma allt. Jan 
påpekar att många i gruppen har väldigt mycket att komma med och hänvisar bland annat 
till det senaste utförda uppdraget med korslagda pinnar.  

Efter diskussionen utför gruppen övningen stocken. Jag märker genast att stämningen i 
gruppen är bättre. Per har intagit en mer tillbakadragen roll. Han hörs fortfarande mest, 
men är mer positiv i sin framtoning och uppmuntrar sitt team. Teamet genomför 
övningen på tredje försöket. Efteråt samtalar Jan med deltagarna och ber dem diskutera 
det de just genomfört. Han frågar bland annat: ”Vad var det som gjorde att det gick så 
bra för gruppen?” En sparsam dialog mellan några medlemmar uppstår. De kommer 
fram till att det lyckade resultatet berodde på att de pratade med varandra under 
genomförandet.  

Direkt efteråt följer den avslutande bommen som också genomförs i imponerande fin 
anda. Alla hjälps åt och pratar med varandra i en normal ton. Per är nu mer som en sorts 
fadersgestalt åt de andra pojkarna. Det är som om han tar på sig ansvaret för att teamet 
ska fungera och han är mycket hjälpsam och uppmuntrande.  
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Vid jättegungbrädan och väggen slås grupperna åter samman till helklass. Vid 
gungbrädan bestämmer klassen sig för att de ska klara 15 sekunder i luften. Flera av 
pojkarna kommer med förslag på hur teamet ska gå tillväga. De provar sig fram men 
misslyckas gång på gång. Några blir tveksamma, men uppmuntras av andra deltagare. 
Slutligen klarar man uppdraget och ett glädjevrål utbryter. Vid väggen tar Per och några 
andra deltagare genast kommandot. De ställer sig uppe på ”balkongen” och hjälper de 
andra att komma över planket. Uppdraget utförs relativt snabbt och enkelt. 

Avslutningsvis samlar Jan alla deltagare i en ring i anslutning till banan. Han återkopplar 
till det han tidigare sagt vid introduktionen och redogör för syftet med teambuilding och 
tanken bakom det hela. Han ber slutligen klassen utvärdera dagen. Det verkar som om 
majoriteten är nöjda. Ingen yttrar i varje fall något negativt. Klassen promenerar sedan 
tillbaka med skrindan i släptåg och byter om innan hemfärd. 

När vi går tillbaka samtalar jag med Eva och Jan. De är överens om att stämningen i 
grupp 1 stundtals var ganska dålig. Grupp 2 fungerade bättre och det fanns där mer 
positiv energi bland deltagarna. Eva menar att det varit bra om klassen fått genomföra 
teambanan tidigare under terminen. Nu har ett antal veckor redan gått och det har präglat 
gruppen på både gott och ont. Jan tyckte vidare att den observerade klassen var intressant 
att arbeta med och han tror att den har potential att blir en bra grupp framöver, med god 
sammanhållning. Jan nämner också Per i sammanhanget. Han hoppas att det som hände 
under dagen leder till en förändring. Kanske väcktes i alla fall några tankar till liv hos 
honom?   

 

4.2. Intervju 1 – Eva 

Eva har arbetat som gymnasielärare i 25 år och har ämneskombinationerna idrott och 
matematik. Det har vid intervjutillfället gått cirka fyra veckor sedan den observerade 
klassen gick teambanan. Eva tycker inte att klassen i allmänhet har förändrats särskilt 
mycket efter teambuildingen. Däremot märker hon en viss skillnad hos några 
tillbakadragna och tysta elever som själva var nöjda med sina egna insatser under dagen. 
De har nu börjat ta lite mer plats i klassen och det upplever Eva självklart som något 
positivt. ”Det visar att de känner sig tryggare i gruppen.” Den observerade klassen har 
en specialinriktning mot data. Eva menar att majoriteten av de elever som väljer att läsa 
data har detta som ett gemensamt intresse, vilket gör att de ofta lär känna varandra på ett 
naturligt sätt. De har sitt intresse som en gemensam referenspunkt. Som lärare behöver 
man då inte göra så mycket aktivt, utan ”lära känna-processen” sker mer eller mindre 
automatiskt. 

Inför det första mötet med nya elever så förbereder sig Eva noga. ”Jag vet ju att det 
första intrycket är väldigt avgörande för fortsättningen.” Eva försöker förmedla en 
positiv känsla och börjar aldrig med att diskutera förbud eller regler direkt. Hon menar att 
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det däremot är viktigt att tydligt visa vem man är och markera vad man har för funktion i 
gruppen. ”Jag är lärare och inte kompis eller mamma. Det är en svår balansgång 
ibland.” Vid det första mötet så har Eva för vana att använda sig av en övning som 
brukar få igång eleverna och bidra med ”lite fniss och avspänd stämning”. Hon skriver 
upp ett antal personliga saker om sig själv på tavlan i klassrummet och så får eleverna 
gissa vad som är rätt. Det kan exempelvis handla om hennes intressen och eventuella 
barn eller husdjur. Sedan får eleverna gå ihop två och två och intervjua varandra. Efter 
det så går två par ihop så att de blir fyra i varje grupp. ”Då har alla elever pratat lite mer 
med tre stycken andra klasskamrater och det är en bra början.”  

När Eva får en ny klass i årskurs 1 lägger hon ner mycket tid och energi på att eleverna 
ska få chansen att lära sig varandras namn, samt lära känna varandra. Målet för Eva är att 
detta ska gå så fort som möjligt. Eleverna kommer från olika skolor och på det 
gymnasieprogram Eva arbetar delas eleverna in i basgrupper om cirka fyra elever. 
Tanken är att dessa basgrupper sedan ska göra ett flertal projektarbeten ihop under 
läsåret. Här kan man som lärare påverka ”lära känna-processen”. ”Jag ser ju till att inga 
elever från samma skola placeras i samma basgrupp.” Medlemmarna i basgruppen får 
tid att lära känna varandra och de får också olika samarbetsövningar som de ska lösa 
tillsammans. Eva menar att det är oerhört viktigt att man väljer övningarna med omsorg. I 
början får det inte finnas någon risk för att eleverna känner sig bortgjorda eller 
misslyckande. En övning som brukar fungera i helklass är att eleverna ska ställa sig i 
olika ordningar efter exempelvis förnamn, ålder, färg på klädsel osv. Ibland ska också 
den aktuella ordningen skapas under tystnad. Vidare så brukar Eva exempelvis låta 
eleverna lägga barnpussel ihop i grupper eller så får de bygga torn av pärmar. Som 
idrottslärare har hon också en mängd lekar på lager som hon kan ta till då och då. 

I högre årskurser försöker hon styra undervisningen på så sätt att eleverna får arbeta med 
många olika klasskamrater och inte bara med sin ”bästis”. I idrottsundervisningen kan 
man vid flera tillfällen med fördel arbeta med problembaserade övningar som kräver 
samarbete i hel eller halvklass, eller i smågrupper. Eva har även sådana typer av övningar 
att ta till i matematikundervisningen. Som idrottslärare så arbetar Eva mycket med 
teambuilding. Under introduktionsveckan i årskurs 1 och då och då under terminens gång 
lägger hon tid till detta. I årskurs två så ordnar man också teambuilding på teambana med 
alla nya klasser.  

Evas taktik är att försöka agera i bakgrunden och ge eleverna övningarna utan att det 
märks för mycket vad de håller på med och vad som är syftet med dem. Det ska 
exempelvis inte vara uppenbart att Eva i förväg bestämt sig för vilka som ska arbeta ihop, 
om målet är att splittra invanda grupperingar i klassen. Det hela ska uppfattas som något 
spontant som sker just där och då. När det gäller insatser för enskilda individer så tänker 
Eva på att varje elev ska få chansen att utvecklas. Hon väljer exempelvis 
redovisningsformer som hjälper osäkra elever att prata inför andra. ”Jag jobbar med att 
stärka elevernas självkänsla en hel del. Och jag försöker se till att varje elev känner sig 
sedd någon gång varje lektion.” 
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Det som enligt Eva kännetecknar ett gott klassrumsklimat är en miljö där det är tillåtet att 
fråga, att svara fel och att ”göra bort sig”, utan att känna sig dum. Det ska också vara 
tillåtet att vara duktig, vilket Eva menar inte alltid är accepterat i en klass. Vidare så ska 
eleverna också ta hänsyn till att människor är olika. En del behöver exempelvis lugn och 
ro när de arbetar och då ska man också tänka på det. 

Det som vållar störst problem i klassrummet är enligt Eva de elever som är osäkra och 
gör sig ”roliga” på sin egen eller på andras bekostnad, eller de som inte vill svara på 
frågor eller delta i diskussioner. Ett annat problem är de elever som inte respekterar sina 
klasskamrater eller lärare. ”För dem är det bara ”jag” som gäller, många har svårt att 
leva sig in i hur andra känner eller upplever situationer.” Hur ska man då få 
självcentrerade människor att tänka ”vi” istället för ”jag”? Eva menar att det är väldigt 
svårt att ändra på beteenden som förmodligen dessa personer haft väldigt länge. 
Möjligtvis kan man komma någonstans på vägen genom att uppmuntra och framhålla alla 
saker dessa elever gör för andra. ”Det handlar om att få dem uppmärksamma på att 
andra också tänker, känner och finns.” Eva berättar vidare om en incident hon minns då 
en klass gick teambana för något år sedan. I klassen gick en pojke (Tom), han var oerhört 
självcentrerad. Tom förändrades dock på grund av att en klasskamrat (Jon) vågade säga 
hur han kände det. Det var i hinderbanan det hela utspelade sig. Jon orkade inte hålla sig 
kvar i repet, utan gruppen fick börja om från början två gånger. Tom frågade honom hur 
det kändes och han förklarade då att han tyckte det var väldigt jobbigt och att han kände 
sig dum, samt att han visste att han inte var så stark fysiskt. ”Tom fick en riktig aha-
upplevelse efter det och tog ett enormt ansvar resten av tiden. Han hjälpte Jon, tog emot 
honom och såg till att han inte behövde ”sabba” mer för gruppen.” Tom förändrades 
som person till det positiva och uppmuntrade alla efter det inträffade, även i 
klassrumssituationer. Eva berättar att detta gjorde henne glad. Tom hade visserligen 
fortfarande vissa egocentriska drag kvar, men han började i alla fall tänka kring det hela. 
”Ofta är väl självcentrerade elever också rädda för att göra bort sig – så det är kanske 
bra att de förstår att fler kan känna likadant?” 

När man tar avsked ifrån en klass gäller det att försöka avsluta i samma positiva anda så 
som man börjat. Förhoppningsvis har också denna positiva känsla genomsyrat elevernas 
tre skolår. Eva brukar i slutet försöka ge eleverna lite tips på vägen och inför framtiden. 
Hur hon gör det beror på hur väl hon känner klassen. ”Känner jag dem bra försöker jag 
säga något personligt till var och en. Att känna sig sedd är viktigt hela tiden och hela 
livet.” 

Eva har en mängd tips att ge till nyblivna lärare. Det första rådet är att man ska vara sig 
själv och lita på att man kan. Andra egenskaper som är till fördel för lärare är att försöka 
vara lyhörd och flexibel. Sedan är det också viktigt att man ser till att man är just lärare 
och inte kompis eller något annat. Dessutom ska man inte vara rädd för att ta hjälp av 
kollegor när man stöter på problem. Man har mycket att lära av varandra. Eva pekar 
också på att man inte ska ta saker för givet. Man ska inte tro att alla klasser fungerar 
likadant och att något som tidigare varit lyckat automatiskt fungerar lika bra året efter. 
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Det handlar om att känna efter före man gör något och inte bara köra på ren rutin. 
Avslutningsvis ger Eva ett slutord för alla att tänka på: ”När det går dåligt – för det gör 
det då och då, kom ihåg att det inte är fel på dig då, varken som person eller lärare!” 

 

4.3. Observation 2 – ”Lära känna-dag”  

Eleverna har bara gått i skolan i några dagar och har hamnat i en gruppkonstellation som 
är helt ny, eftersom de just börjat på gymnasiet. Under den första veckan har eleverna ett 
specialschema som de går efter. Det handlar mycket om att eleverna ska känna sig 
hemma på skolan och få kännedom om lokalerna, lärarna och varandra. Den här dagen 
ska man tillsammans med de andra 1:orna åka buss till ett naturskönt område ca 35 
minuter från skolan. Två lärare, Pia och Ida, prickar av eleverna på klasslistan ute på 
skolgården i väntan på bussen. De närvarande eleverna är tjugofyra till antalet och består 
av ungefär hälften pojkar, hälften flickor. Bredvid på parkeringen befinner sig också de 
andra klasserna i årskurs 1. Några av eleverna i den aktuella klassen småpratar med 
varandra, men i det stora hela är det ganska tyst och jag tycker att många ser nervösa ut 
och flackar med blickarna. Jag upplever att det ligger en oerhörd spänning i luften. 
Eleverna visar också tydligt med sitt kroppsspråk att situationen är spänd och lite 
obehaglig. Många har nedböjda huvuden, sänkta axlar och korslagda armar. Jag drar i 
situationen tydliga paralleller till formandet eller orienteringsfasen som beskrivs i den 
teoretiska bakgrunden (se 2.2.). När bussen kommer ser det ut som om några blir lättade 
över att någonting äntligen händer. Väl uppe i bussen har den spända stämningen mjukats 
upp något och jag hör några konversationer runt omkring mig, en del mer trevande än 
andra.  

Framme på utflyktsmålet ska eleverna hjälpas åt att bära med sin lunch för dagen som 
paketerats i olika lådor. Pia och Ida uppmanar eleverna att hjälpa till och genast är några 
där och plockar upp lådorna. Klassen går tillsammans bort till en grusplan. Där börjar 
sedan den organiserade ”lära känna-processen”. Först genomför klassen några 
namnövningar med hjälp av ett antal bollar som de kastar mellan varandra. När man 
kastar iväg bollen till någon ska man säga namnet på den personen. Till slut handlar det 
om både för- och efternamn. Sedan är det dags för eleverna själva att hålla i övningar och 
lekar. Eleverna har i sina basgrupper tidigare fått planera och bestämma vilka lekar som 
ska genomföras under dagen. Många av lekarna handlar om fysiskt kontakt, snarare än 
kommunikation. Eleverna ska exempelvis hålla varandra i armkrok parvis och bli jagade. 
De ska också gruppera sig efter olika ställningstaganden. Exempelvis ska de som tycker 
om glass bilda en grupp osv. Som observant får jag även uppgift att vara fotograf. Pia 
informerar mig om att klassen ska få se bilderna senare i veckan på sin mentorstid. Under 
lekarna börjar några av eleverna framträda mer. De vågar ta plats i gruppen och både syns 
och hörs. Den stora majoriteten är dock fortfarande mycket tillbakadragen. Det märks att 
lärarna spelar en stor roll. Eleverna vänder sig ibland till Ida och Pia och söker 
bekräftelse, samt deras godkännande. Båda två är dock oerhört lämpade i sina roller så 
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som jag ser det hela. De har båda en mjuk och fin framtoning och inger gruppen trygghet 
och stabilitet. 

Efter genomförda lekar och ”lära känna-övningar” får basgrupperna gå en tipspromenad 
som innefattar både frågor och praktiska utövanden. Eleverna skall exempelvis under 
tidspress sätta fast rätt namn vid rätt fotografi på en stor tavla. Bland bilderna finns 
exempelvis skolans rektor, någon lärare samt ett antal politiker och andra kända profiler. 
Jag hamnar vid en utav tipsrundans stationer och får instruera eleverna i styltgång. En 
person i gruppen ska gå en bana med hjälp av styltor. Gruppen får poäng för varje 
halvmeter den utvalda personen lyckas gå. Jag har fått instruktioner om att först, utom 
tävlan, låta de som vill prova på att gå med styltorna få göra det. I varje grupp ingår 3–4 
deltagare och så som jag upplever det verkar de allra flesta grupperingar vara relativt 
harmoniska. Många deltagare går banan utan några problem och jag smittas av deras 
glädje och entusiasm. Alla elever vill dock inte prova på att gå på styltorna och i vissa 
grupper måste jag verkligen uppmuntra och pådriva för att någon av deltagarna över 
huvud taget ska testa att gå själva banan. Det handlar naturligtvis inte om jag ska tvinga 
någon, eller att poängen är viktiga för gruppen, men jag försöker i alla fall sporra 
eleverna till att åtminstone prova. Några av eleverna uttrycker att de inte kan gå på 
styltor, trots att de tidigare aldrig ens har försökt. Jag uppfattar det som om de är rädda 
för att misslyckas inför de andra. Med lite hjälp från min sida vågar dock alla, utom två 
stycken, åtminstone ställa sig upp på styltorna. Jag har mötts av väldigt mycket leenden 
och skratt vid min station. Det är med en positiv känsla jag går tillbaka och möter upp de 
andra lärarna.  

På dagens program står också föreläsningar och studiebesök på ett experimenthus där 
eleverna handgripligen får prova sig fram bland olika stationer. Jag väljer att inte 
redogöra för detta då de är mer tänkta att fungera som undervisningsinslag. Jag är dock 
medveten om att i synnerhet studiebesöket även bidrar till att eleverna lär känna varandra, 
eftersom de där får interagera med varandra i anslutning till de olika experimenten. På 
bussresan hem är stämningen god. Elever som jag inte tidigare sett umgås, sitter bredvid 
varandra på bussen och samtalar. Jag tror att dagens aktiviteter öppnat upp möjligheter 
för vidare relationer och att de flesta elever tyckt att det hela varit givande.  

 

4.4. Intervju 2 – Pia 

Pia har arbetat som gymnasielärare i cirka åtta år och har ämneskombinationerna historia, 
samhällskunskap och religion. Hon är facklig representant på skolan och hon är också 
utbildad teambuildingledare. Den skola hon för närvarande arbetar på har cirka 2000 
elever, varav de flesta läser på olika yrkesförberedande program. 

Det har vid intervjutillfället gått cirka fem veckor sedan hennes mentorsklass deltog vid 
”lära känna-dagen”. Pias intryck av klassen är positivt. ”Det är en mysig stämning och 
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atmosfär bland eleverna.” Klassen har fått en riktig ”vi-känsla” och äter exempelvis 
tillsammans i matsalen i helklass. I klassrummet kan de sitta bredvid vem som helst, 
vilket också är bra eftersom det tyder på att det inte förekommer några skarpa 
grupperingar i klassen. Större delen av klassen ses också och gör saker på fritiden ihop. 
Vid utvecklingssamtalen som nyligen genomfördes visade det sig att 25 av den 26 
eleverna trivs bra i klassen och i skolan. Den elev som inte trivs är inte utstött eller något 
sådant, utan har andra skäl till att inte känna sig väl tillrätta. Pia var nöjd med upplägget 
av ”lära känna-dagen” eftersom eleverna bland annat själva fick bestämma lekar och 
övningar och också leda dem.  

Pias utgångspunkt rent generellt när det gäller att leda elever är att visa respekt. Det är 
något man ska tänka på både när det gäller grupper och enskilda elever.  

Om jag kommer in och är otrevlig i ett klassrum så kan jag inte heller 
förvänta mig någon bra sammanhållning. Den här inställningen ser jag som 
grunden, kärnan, som också ska återspegla sig i mina värderingar och 
människosyn. Den demokratiska värdegrunden är ett fint ord, men vad 
betyder det egentligen och vad betyder det för mig?  

Det handlar enligt Pia om en speciell magkänsla som ska infinna sig om vad som är rätt 
och fel. Ibland befinner man sig i ett kaos som lärare då det ”stormar” i ett klassrum och 
då är det viktigt att man väntar en stund och lyssnar på magkänslan. Hur ska jag göra? 
Det är också viktigt att man som lärare inte bara har intresse för att undervisa, utan också 
tänker på att eleverna ska trivas och ha roligt i skolan. ”Det viktigaste för mig är att de 
kommer ihåg vad de gjorde på mina lektioner, inte att de kan rabbla en massa 
ämneskunskaper.” Pia vill att eleverna ska känna att hon ser dem. ”Jag frågar hur 
eleverna mår och oftast ägnar jag några minuter av varje lektion åt något helt annat än 
det som ingår i själva skolämnet.” Pia menar att hon uppnår kursmålen ändå. I rollen som 
ledare och lärare ingår det också att man är ärlig mot eleverna. Man ska exempelvis 
berätta för eleverna om man är besviken på dem och varför man är det.  

När Pia ska möta en ny klass så läser hon igenom klasslistan och försöker lära sig 
namnen. Hon förbereder sig också på så sätt att hon bestämmer sig för vilka 
namnövningar och ”lära känna-övningar” hon ska använda sig av i de olika klasserna, 
samt vad syftet med dagen ska vara. Det handlar i början till stor del om att få kontakt 
med eleverna och att de ska få lära känna varandra, lärarna och skolan. ”Man är något av 
en kreatör som lärare, då det gäller att väcka eleverna och få dem intresserade av ämnet 
och av varandra. Det tar mycket kraft och energi i början.” En övning kan exempelvis gå 
ut på att eleverna ska gå runt i klassrummet och hälsa på sina klasskamrater genom att ta i 
hand och då försöka hitta någon som har ungefär samma kroppstemperatur (jmf 4.1.). Pia 
brukar ibland själv också hälsa på eleverna genom att ta dem i hand; den fysiska 
kontakten är viktig. Hon brukar även berätta något personligt för eleverna som är lite 
specifikt för just henne. Hon betonar dock att det är skillnad på personlig och privat 
information och att man ska försöka hålla isär detta. 
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Pia menar att det är viktigt att man som lärare skapar ett klimat som gör att eleverna 
vågar prata med varandra och får tillfälle att lära känna varandra. Läraren styr själva 
processen genom att exempelvis ställa lämpliga frågor för att få igång eleverna. Pia ser 
sig själv som något av en vägledare, hon är den som leder eleverna in i ”lära känna-
processen” och följer med dem under utvecklingen. Hon menar att det märks att eleverna 
tycker att det här med gruppstärkande övningar är roligt. De frågar ofta: ”Vad ska vi leka 
idag?” 

Pia förhåller sig till de nya bekantskaperna genom att också visa sig utanför klassrummet 
och vara engagerad av att lära känna dem. Hon hejar på dem vid namn i korridoren, 
cafeterian eller i matsalen och frågar i förbifarten hur de mår. Hon visar att hon finns där 
om de vill prata om något eller få hjälp med skolrelaterade frågor. Många gånger kan det 
finnas ont om tid till att vara där för eleverna, då läraryrket innefattar så många olika 
sysslor. Pia menar dock att det handlar om en avvägning och att den här närvaron och 
elevkontakten är viktigare att lägga energi på än mycket annat i skolan. Det är ett sätt att 
lära känna eleverna utanför klassrummet och speciellt i stora klasser är det svårt att 
bekräfta alla. ”Man hinner inte med att nå eller se alla elever på lektionerna.” Därför 
försöker man att bekräfta dem genom att åtminstone säga hejdå och lägga till namnet. Pia 
menar att det är en enkel gest att lägga till namnet när man hälsar på eller säger hejdå till 
eleverna, men att det betyder mycket. ”När man hör sitt eget namn så känns det bra 
inombords och man växer som vuxen och som person.” Hon betonar att det som lärare att 
inte bara handlar om att berömma eleverna för vad de gör, utan också för vilka de är.  

Som lärare är man alltid lärare i elevernas ögon, även fastän man träffar på dem på sin 
fritid. Pia hejar självklart om hon möter några elever utanför skolan. Däremot går hon 
inte fram och pratar med dem, utan låter i så fall de ta kontakt. ”Man är ju inte kompis 
med eleverna.” 

Enligt Pia så kännetecknas ett gott gruppklimat av trygghet och glädje. En elev ska 
exempelvis kunna räcka upp handen och säga att han inte förstår utan att någon skrattar åt 
honom. Elever och lärare ska både kunna skoja med varandra och vara seriösa. Eleverna 
ska känna att läraren lyssnar på dem och att hon tar sig tid med dem. ”En förutsättning 
för ett bra klassrumsklimat är att man möts på ungefär samma nivå.” 

Pia menar att de elever som vållar störst problem i klassrummet är de som på ett eller 
annat inte passar in i gruppen. Andra svårigheter som kan uppstå är de situationer som 
man som lärare inte är förberedd på. Då är det viktigt att man försöker landa och känna 
efter vad som känns rätt. Ibland så ger magkänslan inget utslag och man blir inte tilldelad 
någon känsla och då får man handla instinktivt. Det är inte alltid man som lärare har svar 
på allt, eller kan hantera alla situationer. Det är viktigt att inte se det som ett 
misslyckande. ”Man är faktiskt bara människa och ibland vet man inte riktigt vad man 
ska göra.” Det kan exempelvis hända att eleverna, ibland utan att veta om det, berör 
ämnen eller går in på områden som är för privata eller personliga för läraren att prata om 
eller ha en professionell åsikt om. Det kan också handla om att en elev får ett epileptiskt 

26 

 



 

anfall i klassrummet. Man kanske har läst om hur man ska göra, men i praktiken blir man 
helt ställd. I sådana stunder där man som lärare blir handfallen påverkas gruppen/klassen.  

Alla elever litar på att läraren ska fixa allt och om hon tappar tråden så 
märks det så tydligt och då måste man jobba för att få ihop gruppen igen. 
Man behöver inte börja om från början, men man måste jobba mer med 
klassen och sammanhållningen.  

Efter en sådan händelse har Pia förslag på hur man kan arbeta vidare med klassen. Man 
kan exempelvis hoppa långhopprep med klassen. Då får eleverna själva sätta upp sina 
egna regler och bestämma hur många som ska hoppa samtidigt, samt hur många hopp de 
ska klara av att hoppa tillsammans.  

Som lärare blir man stundtals testad av eleverna, speciellt i början innan man känner 
klassen. Det gäller att man som lärare provar sig fram till just det sätt att leda som passar 
en själv. När det gäller uppenbara regelbrott och kränkningar måste man reagera, men i 
övrigt kan man bilda sin egen uppfattning om vad som är okej eller inte. Pia berättar om 
att hon ibland har provat ignorera det dåliga beteendet i klassrummet. Många gånger 
handlar det om att eleverna vill testa läraren och se hur långt de kan gå innan han/hon blir 
arg. Pia kan i förväg bestämma sig för att: ”Den här lektionen ska jag inte bli sur.” Hon 
kan också markera dåliga beteenden genom att konstatera: ”Jag är inte arg nu, men nu är 
det nära.” Varje skola har sina egna regler i teorin, men hur mycket man följer dem eller 
inte och vad som händer i praktiken om man bryter mot reglerna varierar från lärare till 
lärare. Det viktiga är att man bestämmer sig för hur man själv som lärare ska förhålla sig 
till reglerna. Pia menar att det är jobbigt med dessa regler och att man ofta stör sig på att 
behöva tjata på eleverna om vad som gäller. ”Det är bättre med få regler så att man kan 
följa dem.” 

Pia ger exempel på några övningar som hon tycker fungerar bra när det gäller att 
upprätthålla en god sammanhållning och arbeta för ett bra klassrumsklimat. Hon 
använder sig ofta av något som hon kallar ”oavslutade meningar”. Det går ut på att hon 
inleder en mening som eleverna får fylla i fortsättningen på. Hon har också gjort färdiga 
kort där meningarna är nedskrivna. Det kan vara både ämnesrelaterade meningar som: 
”BNP betyder…”, eller mer allmänna eller personliga påståenden som: ”Just nu så vill 
jag bara…” När det är sista lektionen för dagen händer det att Pia ställer frågor till 
eleverna och så får de gå hem när de svarat rätt på en fråga. Frågorna är blandade och kan 
exempelvis vara faktabetonade eller av personlig karaktär relaterat till Pia själv eller 
eleverna i klassen. Det händer att eleverna stannar kvar på lektionen fastän de svarat rätt 
på sin fråga, bara för att de är nyfikna på vilka frågor och svar som komma skall. 

”Hemlig kompis” är också en aktivitet som man ägna sig åt under tidsbegränsade 
perioder. Detta kan man genomföra på olika sätt och Pia ger exempel på hur hon brukar 
göra. Eleverna får ett papper med förtryckta ämnesområden som de ska fylla i sina egna 
tankar kring (se bilaga 2). Det kan exempelvis handla om att eleven ska skriva dit sina 
fritidsintressen eller fobier. Sedan blandas lapparna och varje elev får dra varsin och den 
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person som lappen handlar om blir därmed respektive elevs hemliga kompis. Uppdraget 
går ut på att man ska vara extra snäll mot sin kompis, eller prata mycket med den. Man 
kan också som lärare styra vad som ska ingå i uppdraget och anpassa det hela beroende 
på behovet i gruppen. Oavsett uppgift så är det meningen att man ska vara diskret och 
inte avslöja vems kompis man är. Uppdraget varar vanligtvis i någon vecka, men man 
kan också hålla på terminsvis. I slutet så får varje elev gissa vem som de tror har varit 
deras hemliga kompis.  

Pia har också använt sig av ”hemliga uppdrag” som läraren själv kan styra beroende på 
den klass man har. Övningen bygger på att man som lärare känner klassen någorlunda 
och kan anpassa genomförandet utifrån eventuella behov. Pia refererar till en strulig klass 
hon tidigare haft och berättar om deras hemliga uppdrag. Det handlar om att arbeta 
kontrasterande och tanken är att man genom att göra precis tvärt emot vad man brukar 
ska förstå varandra. Uppdragen är precis som ”hemlig kompis” tidsbegränsade och 
eleverna tilldelas personliga passande uppgifter av läraren. I den aktuella klassen arbetade 
man med detta under en vecka. En elev i klassen kom exempelvis ofta för sent till 
lektionerna och fick då i uppdrag att komma först till klassrummet minst fyra gånger. En 
annan elev som alltid kom i tid fick ärendet att komma för sent på ett antal lektioner. 
Någon som alltid lånade ut pennor till de andra, fick se till att komma ”pennlös” till 
lektionerna osv. Alla elever fick också ett allmänt uppdrag som gick ut på att de skulle 
titta på hur lärare och klasskamrater reagerade när de utförde sina gärningar. Det 
intressanta med övningen enligt Pia var diskussionen efteråt. Då fick eleverna prata om 
hur lärare och klasskamrater hade reagerat kring deras beteenden och de fick också 
reflektera kring hur det kändes rent personligen. Det visade sig att många lärare hade 
reagerat och ifrågasatt då de vanligtvis ”ordentliga” eleverna kommit för sent, medan de 
inte sagt något åt de elever som hade för vana att göra det. Rent generellt så innebar 
diskussionen efteråt att eleverna förstod varandra och de ”stökiga” eleverna fick en 
inblick i hur deras beteende påverkar klasskamraterna. Det visade sig att klassen 
förändrades till det positiva efter övningen.  

Om Pia märker att någon är utanför gemenskapen i en klass så pratar hon enskilt med den 
personen. ”Så här uppfattar jag att det är, hur uppfattar du det? Och vad ska vi göra åt 
det?” Det kan vara så att man som lärare missuppfattat det hela, eller så är det självvalt 
från elevens sida att stå utanför gruppen. Om så inte är fallet råder Pia eleven att prata 
med skolans kurator för att få hjälp med att bryta mönstret. Handlar det om ren mobbing 
så blir skolans elevvårdsteam automatiskt inkopplat. ”Då är det inte jag som enskild 
lärare som ska arbeta vidare med det.” I övrigt så brukar Pia i samband med 
betygssamtal fråga eleverna hur de tycker att det fungerar i klassen. Utvecklingssamtalen 
är också viktiga tillfällen till att få information om det aktuella läget i klassen. På det 
gymnasieprogram där Pia arbetar är eleverna indelade i basgrupper. Om dessa basgrupper 
inte fungerar så pratar hon med hela gruppen och frågar hur de ska lösa problemen. Det 
hela handlar om att läraren hjälper eleverna att undvika en konflikt. ”Så här är det, har ni 
några egna förlag på hur vi ska lösa det?” Pia konstaterar att eleverna oftast är mycket 
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kloka och har förslag på lösningar av problemen. Vid mer omfattande bekymmer med 
enskilda elever, grupper eller klasser så kan man behöva hjälp av utomstående. Det är 
viktigt att lärare tar hjälp av sina kollegor när det uppstår problem. För att det hela ska 
fungera så måste man samarbeta med andra involverade lärare och kuratorer. När 
eleverna går i årskurs 2 så genomför de en teambuilding på en teambana (se 4.1.). 
Lärarna följer ofta med och tittar på sina klasser och tillsammans med teambaneledare 
och idrottslärare kan de sedan arbeta fram förslag på hur man kan jobba vidare med 
elevgrupperna. Som lärare kan man sedan i klassrummet med fördel referera till och 
påminna eleverna om vad de kom fram till under teambaneövningarna. Det handlar om 
att förstärka det positiva beteendet. Exempelvis: ”Kommer ni ihåg vad ni sa på 
teambuildingen om att peppa varandra, vad kom ni fram till?” 

Pia menar att när man haft en klass väldigt mycket eller fått en speciell relation till en 
viss grupp så kan avsked eller avslutningar vara ganska jobbiga. Rent generellt så gäller 
det att mentalt förbereda eleverna på avsked och fråga dem om framtiden och försöka 
vända det hela till något positivt. Även fastän man ibland själv tycker det är jobbigt att 
skiljas från sina elever, så får man inte fokusera så mycket kring det som lärare. 
Självklart kan man säga att man tycker det är tråkigt att ta avsked. ”Men eleverna är inte 
där för min skull, de är där för sin egen skull.” Med klasser Pia lärt känna väl brukar hon 
ha speciella avslutningar. Det kan handla om att hon bjuder hem dem på fika eller något 
liknande. Ibland går också flera lärare ihop på skolan och ordnar någonting tillsammans 
för eleverna. Oftast är de klasser man lärt känna bäst också de grupper man upplevt som 
jobbiga. ”De elever som oftast berör en mest är de besvärliga eleverna som man fått visa 
hela registret för; det är oftast dem man minns som lärare.” 

När eleverna tar studenten tycker Pia att det är det viktigt att man som lärare är 
närvarande, att man finns där i bakgrunden. Det är en del av processen att också finnas 
med vid upplösandet av gruppen. Pia brukar krama om eleverna och önska dem lycka till. 
Hon tittar när de kommer ut på trappan på skolgården och vinkar till dem när de går och 
åker runt i studentkortegen. ”Vi följer med dem ut till skolgården, sedan är det hejdå.” På 
studentdagen är alla där på lika villkor och man glömmer alla gamla konflikter man haft 
med eleverna. Det ska vara en lycklig dag i deras liv. 

Pias råd till nyblivna lärare är att läsa mycket litteratur om grupprocesser, samt gå på 
föreläsningar och seminarier som behandlar ämnet. Hon rekommenderar också att vara 
med i olika teambuildingsgrupper för att få lära sig hur man som ledare kan förhålla sig 
till sina klasser, samt få tips på lämpliga övningar. Generellt så handlar det mycket om att 
titta på hur andra lärare gör och prata med dem. Under VFU-perioderna är det också bra 
att beröra detta område och få prova på att hålla i övningar. Kort och gott handlar det om 
att: ”Ta de idéer som man tycker är bra och strunta i de idéer som man inte tycker är 
bra.” 

Pia menar att man som nybliven lärare ofta är så fokuserad på ämnet och på hur man ska 
lägga upp lektionerna. Hon tycker att nyutexaminerade lärare de första 1–2 åren ska få 
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möjligheten att undervisa självgående elever för att få en chans att komma in i arbetet. 
Efter 2–3 år är man mer redo att forma grupper och tänka på det här med ledarskap och 
grupprocesser. Pia tycker att det är väldigt svårt att svara på vilka egenskaper man i 
början ska sträva efter att ha som lärare. Det är så olika från person till person och man 
måste utgå ifrån vem man är i grunden. Hon poängterar dock att det är viktigt att: 
”Kunna säga stopp, våga styra och leda klassen, samt våga ta konflikter.” Detta är något 
man måste träna väldigt mycket på för klasserna kan bestå av över 30 elever ibland och 
då gäller det att man vågar stå där framme och vara ledare.  

Pia avslutar med att konstatera att det i varje skola finns en skolkultur som man inte kan 
blunda för och varje program på gymnasieskolan kan också ha sin egen kultur. ”När man 
kommer in i skolan så är det som att det sitter någonting i väggarna som präglar både 
lärare och elever.” Det handlar mycket om en speciell jargong som man på något sätt 
omedvetet eller medvetet anpassar sig till. Varje kultur har också sina egna regler som 
sätter sin prägel på atmosfären. ”Om lärare byts ut så blir det turbulent och det tar tid 
innan man hittar tillbaka igen.” 
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5. Diskussion 

 

Jag kommer i detta avsnitt att väva ihop och diskutera det resultat jag kommit fram till 
utifrån litteraturen, observationerna och intervjuerna. Först diskuterar jag dock 
metodvalet och efter själva reslutatdiskussionen ger jag förslag till fortsatt forskning, 
samt avrundar det hela med några egna reflektioner. 

 

5.1. Metoddiskussion 

Jag valde att göra en dubbel fallstudie med intervjuer och observationer. Anledningen till 
detta var att jag ville förankra teorin i praktiken. Jag tycker syftet med undersökningen 
har uppfyllts genom de metoder som valts. Jag riktade in mig på att undersöka hur två 
lärare arbetar för att skapa en god sammanhållning i sina klasser. Genom observationerna 
har jag fått en inblick i hur teambuilding kan gå till. Gruppstärkande övningar är dock 
något som integreras i undervisningen under väldigt lång tid och vid varierande tillfällen 
och jag kan därför inte få en helhetsbild av hur lärarna går tillväga. Jag anser därför att 
intervjuerna kompletterar det hela och gör det mer begripligt. Stukát (2005, s. 33) menar 
att de resultat som framkommer vid fallstudier sällan är generaliserbara. Ejvegård (2003, 
s. 33) betonar också att några enstaka fall inte kan representera verkligheten, utan endast 
ge en uppfattning om hur något är eller går till. Jag är därför medveten om att jag utifrån 
mitt material inte kan dra några slutsatser om hur lärare i allmänhet arbetar för en god 
sammanhållning i sina klasser. 

Stukát (2005) menar att det alltid finns en risk vid deltagande observationer att forskaren 
påverkar skeendet genom sin närvaro. Jag tror att mitt deltagande möjligtvis hade 
inverkan på atmosfären vid elevernas styltgång på ”lära känna-dagen”. Eftersom jag var 
okänd för eleverna så ingav jag inte den trygghet som många säkerligen behövde, vilket 
möjligen bidrog till att några blev mer osäkra och rädda för att misslyckas. Eftersom min 
avsikt dock huvudsakligen var att få en inblick i det faktiska skeendet, så tror jag inte att 
det hela påverkade resultatet nämnvärt. 

Jag tyckte intervjun med Pia gick oerhört bra att genomföra. Eftersom hon fått tillgång 
till frågorna i förväg så liknade intervjun mer ett återkopplande samtal. Vi satt i ett ostört 
grupprum och hade tillräckligt med tid till förfogande. Det hade varit intressant att också 
intervjua Eva på liknande sätt, men tyvärr fanns inte möjlighet till det. Jag tror att jag 
hade kunnat få ut mer information vid intervjun om jag också träffat henne i fysisk 
person. Dock anser jag att de svar jag fick tillgång till räckte alldeles utmärkt.  

En relevant inledande fråga vid intervjuerna hade varit att be lärarna definiera vad de 
avser med själva ordet sammanhållning. Jag anser inte att vi missförstod varandra, men 
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det kanske hade kunnat förtydliga det hela ytterligare. Det blev i och med mina frågor en 
vidare vinkling på undersökningen än vad jag från början hade tänkt mig. Detta gjorde att 
materialet blev oerhört svårt att sammanfatta och arbetet blev mer allomfattande än vad 
som var min avsikt. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

Maltén (1992) redogör för grundläggande faktorer som kännetecknar en grupp och vad 
som behövs för att gruppen ska fungera. Eleverna i en skolklass har själva inte valt vilken 
grupp de ska ingå i eller vilka lärare som ska leda klassen. Det finns därför skäl att, precis 
som Maltén omnämner, arbeta aktivt för att en ”vi-känsla” ska infinna sig. För att uppnå 
målen måste klassen känna någon form av samhörighet och vilja att fungera tillsammans. 
När jag tänker på ordet sammanhållning så innebär det inte i första hand att eleverna 
måste vara bästa vänner med alla i klassen, utan att de som kollegor på en arbetsplats kan 
fungera tillsammans. Intervjupersonerna antyder inte heller att sammanhållning handlar 
om att alla nödvändigtvis måste tycka om varandra. Det är självklart väldigt roligt om 
elever finner varandra och umgås även på fritiden, men för lärarnas del så handlar det 
trots allt primärt om att gruppen ska fungera ihop i skolan. Klassen ska förhoppningsvis 
utveckla ett positivt gruppklimat som återspeglar sig i klassrummet. Nilsson (2005) 
menar att gruppklimatet bland annat påverkas av gruppens mål, normer, rollfördelning, 
kommunikation och sammanhållning. Pia och Eva nämner i intervjuerna att i en 
fungerande grupp har man ”högt i tak” i klassrummet och man accepterar varandras 
olikheter. Det ska vara tillåtet att fråga om man inte förstår, svara ”fel”, misslyckas, men 
också lyckas utan att någon uppmärksammar detta på ett negativt sätt.  

Svårigheterna med att uppnå ett gott klassrumsklimat är enligt Pia och Eva de antal elever 
som av en eller annan anledning inte passar in i gruppen. Stensaasen och Sletta (1997) tar 
upp det faktum att alla inte har samma förutsättningar att fungera i grupp. Jag tror att alla 
lärare kan vittna om elever som är trevliga på tu man hand, men som blir helt andra 
personligheter i samspel med andra. Detta framhåller också bland annat Redl och 
Wattenberg (enligt Charles 1984) som menar att människor beter sig annorlunda i grupp 
än vad de gör individuellt och att individerna formas och anpassar sig efter gruppens 
förväntningar. Det finns skäl att tro precis som Eva att det till stor del handlar om en 
osäkerhet hos eleverna när de beter sig opassande. Man får ju inte glömma att eleverna 
trots att de går på gymnasiet fortfarande är unga och befinner sig i en ålder som till stor 
del präglas av osäkerhet och en vilja att passa in. Eva menar också att de elever som hela 
tiden tänker ”jag” istället för ”vi” utgör ett problem i gruppen. Hon tar upp problematiken 
med självcentrerade elever och menar att det handlar om att försöka få dem 
”uppmärksamma på att andra också tänker, känns och finns.” Hon berättar om en elev 
som förändrade sitt beteende efter att en klasskamrat sagt vad han tycke då klassen gick 
en teambana tillsammans. Jag tänker då också på det observationstillfälle jag närvarade 
vid då en individ var dominerade, men tonade ner dig då de andra i teamet uttryckte sitt 
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missnöje över hans ledarskap. En slutsats jag drar utifrån detta är att teambuilding kan 
bidra till att göra eleverna uppmärksamma på hur deras beteende påverkar andra i 
gruppen. Pias övning ”hemligt uppdrag” tydliggör också vilka konsekvenser ett beteende 
kan medföra. Tanken är också att man efter genomförd teambuilding på teambana ska 
utvärdera och diskutera vad som gick bra och vad som kunde förbättras i gruppen. Pia 
påpekar att man som lärare med fördel kan återkoppla till denna diskussion senare under 
terminen och påminna eleverna om vad de kom fram till. Det handlar till stor del om att 
förstärka det positiva beteendet. Woodcock (1993) framhåller också att en egen upplevd 
erfarenhet ger betydande kunskap för gruppen. Jag tolkar det som att teambuildingen 
eller de gruppstärkande övningarna i sig ger förutsättningar till diskussioner som i sin tur 
är nödvändiga och utvecklande för gruppen. Maltén (1992) betonar också att grupper 
behöver kunna kommunicera med varandra och även klara av att diskutera känslor. 
Gislason och Löwenborg (1994) menar att ett öppet klassrumsklimat förebygger 
konflikter. Utifrån detta drar jag slutsatsen att en fungerande kommunikation är 
betydande för sammanhållningen i gruppen. 

Styrdokumenten och litteraturen ger starka intentioner om att läraren förutom att förmå 
eleverna att uppnå kursmålen också måste ta sitt ansvar när det gäller det sociala 
samspelet och gemenskapen i skolan. Eleverna ska också få utvecklas och växa som 
människor på det personliga planet. Steinberg (2004) tar upp det faktum att även fastän 
man tillhör en grupp så måste man också bli sedd som individ. Både Eva och Pia 
framhåller just detta i sina intervjuer. Det handlar om att man som lärare ska försöka se 
och bekräfta varje elev så mycket som det bara går. Pia nämner att en så relativt enkel sak 
som att lägga till namnet på eleven man hälsar på kan betyda oerhört mycket. Hon hälsar 
också på eleverna ibland genom att ta dem i hand. Genom små enkla medel så talar hon 
därmed indirekt om för eleven att: ”Jag ser dig och jag bekräftar dig som människa.”  Eva 
konstaterar också: ”Att bli sedd är något som är viktigt hela livet.” Båda 
intervjupersonerna betonar även det faktum att man som lärare ska försöka stärka 
elevernas självkänsla. Pias reflektion om att eleverna inte bara ska bli bedömda för vad 
de gör, utan också bli bekräftade för vem de är, säger en hel del. Det är en fin tanke och 
något vi alla borde ta till oss i dagens prestationssamhälle. Dessutom är det ett uttalande 
som är ganska intressant eftersom Pia arbetar på gymnasiet och ska betygssätta sina 
elevers insatser. Jag tolkar det som om att både Pia och Eva verkligen har förstått den här 
dubbla rollen som bland annat Steinberg (2004) talar om. En lärare ska inte bara förmedla 
kunskap utan också få sina elever att växa som människor. Pia framhåller att det är 
viktigare att eleverna kommer ihåg vad de gjorde på hennes lektioner, än att de kan 
repetera ämneskunskaper. Pia uppnår nog sina kursmål mycket tack vare att hon även 
låter eleverna ha roligt ihop på lektionerna. Hennes inställning och omtanke om eleverna 
bidrar säkerligen också till goda studieresultat. När jag tänker tillbaka på min egen 
skolgång så slår det mig att ju äldre jag blivit desto mer opersonliga har också 
relationerna till mina lärare varit. Jag hade lärare på gymnasiet som inte ens kunde mitt 
namn när det vara dags för betygssamtal vid årets slut. Ser man det hela ur ett vidare 
perspektiv så är det hela egentligen inte så konstigt. I grundskolan så har varje klass oftast 
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bara ett fåtal lärare och möjligheten för dessa lärare att lära känna sina elever är stora. På 
gymnasiet har lärarna ibland hundratals elever att hålla reda på. Pia menar att de elever 
som berör henne mest och som hon oftast minns är de som hon fått visa hela registret för, 
dvs. vara allt ifrån glad till arg inför. Det är ett bevis på den kärlek som Steinberg (2004) 
menar ska genomsyra skolan. Kärleken ska finnas där, fastän man som lärare ibland 
upplever att vissa elever är besvärliga. Det märks att både Pia och Eva har kärleken som 
grund i sitt yrkesutövande, de tycker om sina elever och vill dem väl i alla situationer.  

Landin och Hellström (2001) pekar på det faktum att det måste finnas en gräns mellan 
lärarens yrkesperson och privatperson. De ser det som en förutsättning för att man ska 
klara av att upprätthålla goda relationer med eleverna. Både Eva och Pia tar upp detta 
under intervjuerna och menar att det finns en skillnad mellan att vara personlig och 
privat. Man ska självfallet bjuda på sig själv som person, men vara medveten om var 
gränsen går. Eva och Pia betonar att man är lärare och ledare och ingenting annat. Jag 
tolkar det som att det ingår i professionen att tydligt behålla gemenskapen med eleverna 
på yrkesnivå och att man måste tänka på det när man lär känna dem. Detta gäller nog i 
synnerhet unga gymnasielärare som kan ha nästan jämnåriga elever.  
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På det gymnasieprogram där Eva och Pia arbetar delar man in i eleverna i basgrupper för 
ett långsiktigt samarbete. Dessa grupper får sedan arbeta projektinriktat under läsåret. 
Steinberg (2004) pekar på att eleverna ska få träna på att utföra grupparbeten och att de 
efteråt ska utvärdera och diskutera hur samarbetet har fungerat. Pia nämner i intervjun att 
om det uppstår konflikter i basgrupperna så får eleverna tillsammans med lärare diskutera 
eventuella lösningar på problemen. Detta överrensstämmer med Laucouisieres 
utvecklingsteori (refererad av Maltén, 1992) där det framgår att det är viktigt att läraren 
tar tag i konflikterna och låter gruppmedlemmarna samtala kring problemen. Maltén 
(1992) säger vidare att lärare ska ha det huvudsakliga ansvaret vid gruppindelningar och 
att målet är att alla kan arbeta med alla i klassen. Om eleverna får välja så är det lätt att 
det bildas grupperingar i klassen. Jag tror att en del lärare av bekvämlighetsskäl ofta låter 
eleverna arbeta ihop med vem de vill. Jag förstår att det är en god tanke bakom det att 
alla ska arbeta med alla, men risken är också att det uppstår konflikter och att ingenting 
meningsfullt blir gjort. Eller så slutar det hela med att grupparbetet består av hophäftade 
individuella arbeten. Som lärare känner man med tiden sina elever och man vet vilka 
gruppkonstellationer som fungerar och inte. Jag är dock övertygad om att grupparbete är 
något man kan träna på och att man då med fördel kan börja med lättsamma, korta 
övningar. Eva nämner att hon brukar försöka splittra invanda grupperingar i klassen och 
styra så att eleverna inte bara arbetar med sina bästa kompisar i klassen. Vid indelningen 
av basgrupper i årskurs 1 så ser hon till att de elever som kommer från samma 
högstadieskolor hamnar i olika grupper. Vid de samarbetsövningar som Eva och Pia ger 
förslag på förekommer det också att slumpen avgör vilka som ska arbeta ihop. Jag tolkar 
det som att det behövs en medveten strategi vid exempelvis grupparbeten från lärarens 
sida för att undvika alltför starka grupperingar i en klass, samt för att det övergripande 
målet med grupparbete ska kunna uppnås. En slutsats jag drar utifrån detta är att om man 
som lärare ska arbeta för en god sammanhållning ska man försöka förhindra alltför starka 

 



 

grupperingar i en klass. I den klass som deltog vid ”lära känna-dagen” kan eleverna, 
enligt Pia, sitta bredvid vem som helst i klassrummet och i matsalen, vilket tyder på att 
inga tydliga grupperingar ännu har uppstått. Det skulle vara intressant att återkomma till 
klassen och se hur situationen är när det gått ytterligare en tid. Tolkar man det hela ur ett 
grupputvecklingsperspektiv så kan den goda sammanhållningen i den klassen bero på att 
gruppen fortfarande befinner sig i Lacouisieres orienteringsfas (enligt Maltén, 1992) eller 
i ”formandet” (Stensaasen & Sletta, 1997) och att det hela kommer förändras med tiden.  

En slutsats jag drar ifrån litteraturen och intervjuerna, förutom det som tidigare nämnts, 
är att lärarens roll är otroligt betydande för gruppens utveckling. Läraren ska tillföra 
trygghet och stabilitet i gruppen. Det är viktigt att man som lärare har klart för sig vem 
man är som person, hur man vill bemöta sina elever, samt vilka värderingar man står för. 
Det är också viktigt att man vågar vara ledare och säga stopp när gränser är på väg att 
överskridas. Pia beskriver att man som lärare ofta blir testad i sin ledarroll. Jag drar 
utifrån det paralleller till kampen/flykten i Bions modell där gruppens utveckling beskrivs 
i olika grundtillstånd (enligt Maltén, 1992). Bion menar också att det är viktigt att man 
som lärare uppmärksammar dåligt beteende. Pia gör det genom att exempelvis använda 
sig av aktiviteten ”hemligt uppdrag”, där eleverna blir varse om hur deras uppförande 
påverkar andra. Utifrån detta kan jag tyda att ju säkrare man är i sin egen lärarroll, desto 
mer energi och uppmärksamhet kan man lägga på eleverna. Det handlar exempelvis om 
att aktivt bemöta den problematik som uppstår i klassen. 

Pia menar att lärarens uppgift bland mycket annat är att skapa ett klimat där eleverna 
vågar prata med varandra och får chansen att skapa relationer. Nilsson (2005) menar att 
det som förenar människor leder till samspel. Eva drar liknande paralleller till detta och 
menar att klasser som väljer specialiseringar i årskurs 2 ofta har gemensamma intressen 
som för eleverna samman på ett naturligt sätt. Detta gör att ”lära känna-processen” sker 
mer eller mindre automatiskt. I huvudsak är det dock så att läraren är den som ger 
eleverna redskap så att de kan närma sig varandra och finna eventuella gemensamma 
referenspunkter. En övning som då kan använda sig av är ”hemlig kompis”, som Pia ger 
förslag på. De personer som av naturen är framåt tar själva kontakt med andra 
gruppmedlemmar, men de övriga kan behöva hjälp på traven. Det finns alltid en risk att 
några elever hamnar i skymundan, men med denna aktivitet så lyfts alla fram. Läraren är 
alltså den som vägleder eleverna in i själva ”lära känna-processen” och han/hon ska 
finnas med under gruppens resterande utveckling. Enligt Lacouisiere (refererad av 
Maltén, 1992) är det viktigt att läraren stannar kvar till det att gruppen upplöses, eftersom 
separationen kan vara smärtsam för eleverna. Det är också viktigt att inte läraren 
påverkas allt för mycket av känslostormen. Pia och Eva menar att de försöker bibehålla 
en positiv känsla även vid avslutningen och att de hjälper eleverna att se framåt. 

Något som är genomgående vid intervjupersonernas beskrivningar av hur man arbeta för 
en god sammanhållning är att lärare och elever ska ha roligt ihop. Syftet med de konkreta 
övningarna är oftast att de ska vara lustfyllda och underhållande. Pia beskriver sig själv 
som något av en kreatör. Speciellt i början handlar det mycket om att väcka elevernas 
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intresse för skolan, skolämnena och för varandra. Jag tror att det ligger mycket i detta. 
Har man roligt ihop så trivs man ihop. Precis som Pia antyder så är inte skolan någon 
”lekstuga”, men man kan med fördel varva det seriösa med lättsamma inslag. När 
eleverna vid ”lära känna-dagen” själva fick bestämma övningar, valde de aktiviteter som 
gick ut på att man skulle vara nära varandra fysiskt och röra sig tillsammans, snarare än 
att kommunicera verbalt. Det kan därför tolkas som att den fysiska närheten även är en 
viktig del i ”lära känna-processen” och något som eleverna också måste träna på. Jag tror 
därför att massage även kan vara ett positivt inslag i undervisningen. 

Pia pekar på något oerhört intressant när det gäller grupputveckling och som bevisar 
vilken viktig funktion läraren har för gruppen. Hon menar att när det händer saker i 
skolan som gör att läraren blir handfallen så går gruppen tillbaka i utvecklingen. Eleverna 
litar på att läraren ska klara av allting och hantera alla situationer professionellt. 
Verkligheten är dock sådan att läraren inte är någon ”superhjälte”, utan bara en människa 
och måste således få reagera som en sådan. När sådana speciella saker händer som gör att 
läraren ”tappar tråden” så rubbas tryggheten och läraren får arbeta extra hårt för att 
återskapa ”vi-känslan” och den normala ordningen i gruppen. Det är en viktig insikt som 
lärare. Dessutom så är intervjupersonernas tanke om att man faktiskt måste få misslyckas 
även som lärare något att ta till sig. De betonar också att man med fördel ska ta hjälp av 
sina kollegor och anamma de råd och idéer man tycker verkar förnuftiga. Detta är något 
som Landin och Hellström (2001) också framhåller. 

Avslutningsvis så betonar Landin och Hellström (2001) att man ska tänka på att alla 
grupper inte fungerar likadant. Eva menar att man inte ska ta saker för givet och köra på 
ren rutin, bara för att exempelvis en speciell övning fungerat bra förut. Pia anpassar också 
övningar som ”hemlig kompis” och ”hemligt uppdrag” efter gruppens behov. En slutsats 
jag drar utifrån detta är att det vid arbetet för en god sammanhållning handlar om att 
känna av klassen och anpassa spelregler efter gruppens klimat och mognad. Alla elever 
och grupper behöver inte samma ”näring” för att växa. 

 

5.3. Förslag på fortsatt forskning 

Grupper och grupputveckling är ur skolperspektiv ett angeläget område att forska vidare 
kring. Jag har i denna studie fokuserat på lärarnas tankar kring sammanhållning i grupper. 
En möjlig tanke är att ta ner det hela på elevnivå och titta på vad de tänker kring 
sammanhållning och vad som skulle kunna göras på den fronten. Man skulle t.ex. kunna 
undersöka hur skolmiljön kan förändas för att främja en ”vi-känsla”. Vad kan exempelvis 
ett hemklassrum på gymnasiet betyda för sammanhållningen och ”vi-känslan”?  

Pia tar i intervjun upp något som i mitt tycke är väldigt intressant och det är begreppet 
skolkultur. Detta skulle vara otroligt spännande att forska vidare kring. Hur påverkas 
eleverna och lärarna av den rådande skolkulturen? 
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Dessutom tycker jag att det var oerhört spännande att vid teambuildingen se hur enskilda 
individer påverkade gruppen. Detta är möjligen också något som man kan undersöka 
ytterligare.  

 

5.4. Slutord 

Arbetet beskriver hur man som lärare kan arbeta för en god sammanhållning i sina 
klasser och hur man kan förhålla sig till det hela som lärare. Detta är två lärares 
berättelser, vilket innebär att jag inte kan dra några generella slutsatser över hur lärare i 
allmänhet arbetar. Det finns alltså oerhört mycket mer kunskap inom området att ta del 
av. Jag tycker dock att jag genom studien har fått många bra konkreta tips och råd som 
jag kommer ta med mig i framtiden. De lärare som ingick i studien arbetade på 
gymnasiet, men jag är övertygad om att många övningar kan appliceras även på 
skolelever i lägre åldrar. 

Jag har i arbetet fått en insikt om att sammanhållning är en del av det övergripande 
begreppet gruppklimat. Att arbeta för en god sammanhållning är alltså ett steg till att 
uppnå ett gott gruppklimat. Utifrån mitt material kan man sammanfattningsvis säga att 
för att arbeta för en god sammanhållning i en klass krävs det bland annat: tid, övningar, 
engagemang, ett tydligt ledarskap och en öppen kommunikation. Det handlar om ett 
samspel mellan lärare och elever och att läraren anpassar ”spelreglerna” efter gruppens 
behov och tilldelar dem lämpliga gruppstärkande övningar. Hela processen underlättas 
om gruppen har en lärare med ett stort, varmt hjärta och ett sinne för humor. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till lärare 
 

• Hur uppfattar du klassen efter genomförd teambuilding? Några förändringar i 
gruppen, i så fall vilka? 

 

• Vad gör du rent generellt för att förbättra sammanhållningen i dina klasser? Ge 
några konkreta exempel. 

 

• Hur ser du på din egen roll i processen (se ovan)? 

 

• Gör du några speciella insatser för enskilda elever/grupper? Vad i så fall? 

 

• Vad kännetecknar ett gott (gruppklimat) klassrumsklimat? 

 

• Vad upplever du är de största svårigheterna när det gäller (gruppklimat) 
klassrumsklimat rent generellt? 

 

• Hur förbereder du dig för det första mötet med eleverna? Hur förhåller du dig till 
de nya bekantskaperna? 

 

• Hur agerar du vid avslut och avsked med klasserna? Är det något speciellt man 
ska tänka på då? Vad i så fall? 

 

• Ge några tips/råd till nyblivna gymnasielärare för att de ska kunna skapa de bästa 
förutsättningarna för att kunna leda klasser! 
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Bilaga 2 – Hemlig kompis 
 

Några råfakta om:................................................................................................................ 

   (fullständigt namn) 

 

  Favorit   Värsta 

 

Färg: 

Musik: 

Tv-program: 

Film: 

Bok: 

Idrott: 

Djur: 

Växt: 

Mat: 

Dryck: 

Skolämne: 

 

 

Bästa/snyggaste kändis jag vet:…………………………………………………………. 

Jag skulle vilja bli bättre på:…………………………………………………………….. 

Jag skulle vilja veta mer om:…………………………………………………………….. 

Fritidsintressen:…………………………………………………………………………... 

Fobier:…………………………………………………………………………………….. 

Övrigt:……………………………………………………………………………………... 
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