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The purpose of this work is to create more knowledge about the teacher's perceptions of group 

dynamics and its impact on school activities. How do teachers opportunities and obstacles in 

order to influence group dynamics among students. The questions I have answered is how the 

teachers see the importance of a functioning group dynamics in school, how teachers work 

with group dynamics and how teachers describe the opportunities and obstacles for effective 

group dynamics. 

 

The method I am using at work is a qualitative research method that involves obtaining the 

teachers' own thoughts, feelings and experiences around the right questions. I have 

interviewed three teachers in primary schools in the county of Stockholm to find out their 

particular approach. 

The theory I have assumed is that the teacher's attitude affects group dynamics in class, where 

a democratic approach should permeate the teaching and its values. 

 

They summarized the conclusions I have is that teachers have a major impact on the group's 

importance and that they are working from it in different ways. The benefits of a working 

group dynamics is that you get a sense of security in the class to be developed further. How 

this security is created by the interaction between the teacher and the group where the 

teacher's value system work becomes central. Teachers agree that they have considerable 

potential to influence the dynamics of class and see obstacles including language difficulties, 

conflicts, and many different views to consider. 

 

Keywords: group dynamics, leadership, values-/'s work 

Nyckelord: gruppdynamik, ledarskap, värdegrund-/s arbete  
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1.Inledning och bakgrund 

 
 
Skolans uppdrag är en pedagogisk fråga som ska ske genom ett demokratiskt förhållningssätt 

för elevers utveckling och lärande, där förhållningssättet ska genomsyra de pedagogiska 

aktiviteterna i undervisningen och i alla formella och informella möten. Skolans uppdrag är 

att stärka elevernas rättigheter och utveckla elevernas demokratiska kompetens. Vi lever i ett 

demokratiskt samhälle och en social gemenskap, därför handlar det inte om ett individuellt 

arbete utan det får sin betydelse i en gemenskap. Många skolor arbetar med 

värdegrundsarbete, men det kan skilja sig mellan skolor (Skolverket, 2011:8).  

Varje enskild skola har sin egen moral, men varje enskild lärare har också sina egna 

värderingar och erfarenheter, där värden och idéer gestaltas i en lärares arbete. Därför behöver 

vi rikta uppmärksamheten mot den implicita samt explicita moralen, som är en del av 

värdegrundsarbetet, för att belysa och lyfta fram hur en lärare undermedvetet och medvetet 

bemöter och samspelar med eleverna. Skolans organisation och lärare är den viktigaste länken 

som formar elevens lärande, utveckling och sociala mönster samt hur de samspelar med 

varandra (Colnerud m.fl., 2004:49). 

Lärarens förhållningssätt, bemötande och att samtala med eleverna i syfte att påverka normer, 

värden och attityder, poängterar Thornberg(2004) som ett värdegrundsarbete vi lärare ska 

anamma. Det är dessa mål och direktiv samt läroplanens formuleringar vi som lärare i 

skolvardagen ska agera utifrån. Men det är just detta samband mellan reell skolverksamhet 

och statliga styrdokument som Thornberg inte anser realistiskt.  

Att som elev bli sedd och bekräftad av oss lärare är en förutsättning för trygghet och 

utveckling enligt Skolverket (2011:33). Trygghetens betydelse betonas också i skollagen och 

förknippas starkt i tänkandet kring värdegrunden. Alla elever har rätten att känna sig trygga 

med varandra, med skolans lärare samt miljön de vistas i. Vidare betonas den viktiga 

uppgiften skolan har som innebär att motivera till fortsatt lärande kring barn och ungdomar.  

Att skapa en betydelsefull kultur i klassen där lärarna och eleverna utvecklar ett klimat som 

innehåller delade upplevelser, respekt för varandra och användning av en gemensam kulturell 

miljö är just det som sker när gruppdynamik skapas. (Smidt, 2011:184).  
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Fokus på detta arbete blir därför att se utifrån en lärares perspektiv. Tar varje lärare fasta vid 

läroplanens uppdrag? Det jag kommer att lyfta fram är den explicita värdepedagogiken, det 

vill säga de metoder lärare säger att de använder, för att få en uppfattning och en inblick i hur 

lärare går tillväga genom sitt förhållningssätt och hur de upplever betydelsen av en 

fungerande gruppdynamik.  

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande de-

mokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” Lgr11 

 

1.1. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att skapa mer kunskap om lärarens föreställningar om 

gruppdynamik och dess betydelse för skolans verksamhet. Hur upplever lärarna 

möjligheter och hinder för att påverka gruppdynamiken bland eleverna.  

 

1.2. Frågeställning 

 Hur ser lärarna på betydelsen av en fungerande gruppdynamik i skolan? 

 Hur arbetar lärarna med gruppdynamik i skolan? 

 Hur beskriver lärarna möjligheter och hinder för en fungerande 

gruppdynamik? 
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2.Teorianknytning och tidigare forskning  

Vad har sagts om det här tidigare och hur ser den tidigare forskningen ut inom detta? Här 

följer en beskrivning om de centrala begreppen i arbetet för att få en vidare förståelse. De 

inriktningar som är relevanta i arbetet är gruppdynamik, vad innebär begreppet? Vad 

påverkar gruppdynamiken, hur formas den? Vad har läraren för betydelse som ledare i en 

klass? Samt vilka möjligheter upplever läraren att hon har för att påverka 

gruppdynamiken? 

 

 
 

2.1. Gruppdynamik 

Vad innebär gruppdynamik och varför är det viktigt i skolans värld? 

Nationalencyklopedin definierar gruppdynamik som det psykologiska samspelet 

mellan en grupp människor, alltså klassen i detta fall. Termen präglades år 1939 av 

Kurt Lewin (1890-1947) var en tysk-amerikansk social- och personlighetspsykolog, 

han menade att gruppdynamik innebar det kraftfält av relationer mellan en grupp 

människor som leder till ömsesidig påverkan, ett samband (2011-10-19).  

 

Svedberg (2000:10) tar fram andra intressanta aspekter. För att det ska bli en så 

effektiv och stimulerande grupp som möjligt måste både gruppen och samspelet med 

dess ledare fungera, annars kommer det bara leda till ett destruktivt beteende för 

klassen.  

Svedberg tar alltså fasta på att ledarskapet är en viktig aspekt för att en grupp ska 

kunna bli samspelta, Lewin anser att gruppdynamiken skapas av att människor 

ömsesidigt påverkar varandra. Båda författarna anser samma sak, det behövs att en 

grupp leds av en ledare för att ”hålla ihop, och någon som har som uppgift att se 

framåt”, samtidigt som en grupp behöver människor som ömsesidigt finns för 

varandra. Det är lika viktigt att läraren konstruerar användningen av socialt och 

kulturellt redskap, att läraren planerar för interaktion mellan elev och elever som är 

mer kompetenta inom ett visst område, det gör det möjligt att då skapa en 

betydelsefull kultur i klassen där eleverna utvecklar ett klimat som innehåller delade 

upplevelser, respekt för varandra och användning av en gemensam kulturell miljö där 

de vill söka svar, ifrågasätta, och skapa mening med varandra. Läraren skapar då en 
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lärandekultur som är organiserad planerad (Smidt, 2011:184). Det är just i det här 

skeendet som gruppdynamiken skapas i den gemensamma klasskulturen, i lärarens 

förhållningssätt är även lärarens positiva förväntningar på eleven och klassen en 

viktig del av undervisningen som också skapar självständigt tänkande och handlande 

hos eleven, då generaliserar eleven sina egna tankar genom handling. Eleven 

använder då sina egna erfarenheter av det sociala kulturella redskapen. (Smidt, 2011: 

183). 

 

 

 

2.2. Vad påverkar gruppdynamiken 

Vad påverkar gruppdynamiken och hur formas den i skolan? 

Eva Arvidsson och Sevil Bremer, som arbetar som barn- och ungdomspsykologer, 

anser att det som påverkar en gruppdynamik har att göra med ledarskapet och dess 

filosofi, gruppens egenskaper, skolans/klassens villkor samt barnens föräldrar 

(2006:8). Jag skulle även vilja lägga till eleven som individ samt miljön i den faktiska 

lärandemiljön. Att se skolan som en mötesplats. 

Som förebild är vuxna viktiga då förhållningssättet påverkar barns förståelse och 

respekt angående de rättigheter och skyldigheter som gäller i det demokratiska 

samhället (Lpfö98). 

Skolverket tar upp i Förskolans och skolans värdegrund att man som utgångspunkt 

ska värdesätta mänskliga rättigheter och demokrati som i sin tur leder till en miljö 

som präglas av ansvarstagande och generositet. Detta kommer få en stor relevans för 

elevernas utveckling och lärande, som i sin tur leder till goda samhällsmedborgare. 

Vidare fortsätter att klassrummet ska kännetecknas av att det ska ske ett menings-

utbyte där alla elever får sina åsikter respekterade och att de får komma till tals. Då 

relationen mellan elever och lärare präglas av trygghet och tillit, kommer arbetsmiljön 

att leda till ökad delaktighet och större kunskap. Lärarens engagemang och 

förhållningssätt blir här då centralt (2011, s.3, 58) 
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2.3. Lärarens betydelse 

Vad har läraren för betydelse som ledare för en klass och varför är ledarskap viktigt i 

inverkan på gruppdynamiken?  

Skolverket belyser att en elev behöver bli sedd och bekräftad för att förutsättningen 

för utveckling och trygghet ska ske. Vidare fortsätter att lärarens roll ska fungera som 

en vägledare, en coach och en möjliggörare (2011, s.33, 113). Lärarens betydelse är i 

och med detta en förutsättning för att stärka varje individ och gruppen som helhet.  

 

Robert Thornberg, som jobbar vid institutionen för beteendevetenskap, har i sin 

tidigare forskning om värdepedagogik (2004) problematiserat värdepedagogikens 

innebörd, eftersom alla har olika värdegrund. Han menar att värdegrunden är lärarens 

förhållningssätt till eleverna vad gälla bemötande av och samtal med eleverna och 

som har som syfte att påverka elevernas normer, värden och attityder i 

överenskommelse med värdegrunden som finns i skolan, vilket är att individen och 

gruppen som helhet ska stärkas med de demokratiska värden som finns.  

Arbetet med värdegrunden, enligt Skolverket (2011:8), handlar just om att utveckla 

ett förhållningssätt som ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar som vi 

som lärare ska se till genomsyrar den pedagogiska vardagen eleverna ska möta i 

skolan, både i aktiviteter och möten som är formella samt informella.  

 

Thornberg (2004) tar upp aspekter som kan relateras till värdepedagogik, en av dessa 

är den formella och informella värdepedagogiken. Den formella värdepedagogiken 

syftar till det som bedrivs i skolan och är skolbaserat. Den informella värde-

pedagogiken avser istället det som sker i familjen, med kompisar etc. Thornberg 

poängterar dock att gränsen mellan dessa värdepedagogiker inte är självklar utan 

menar att de hela tiden finns i interaktion med varandra i varje specifik situation. Det 

går alltså inte att hålla isär i praktiken men det är viktigt att vara medveten om att vi 

blir påverkade från olika håll. 

 

En annan aspekt av värdepedagogiken är den explicita och implicita. Det som 

associeras till det explicita är de metoder läraren använder sig av för att skapa, för 

eleverna, lärtillfällen som gäller värdefrågor som är officiella alltså utsagda tydligt i 

klara ord. Den implicita delen innefattar istället att läraren själv utgör modeller samt 
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uttryck av den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen skulle man kunna beskriva 

som den moraliska påverkan som finns i skolan, som kommer till uttryck 

undermedvetet. Eleverna påverkas alltså av skolan genom de implicita värdena som 

visar avtryck genom skolans organisation och attityd (Thornberg, 2004:105-106). 

 

Skolverket tar fram en central roll i undervisningen som innebär att samtal i olika 

former ska utveckla elevers förmåga till att kunna värdera och uttrycka sig. Dessa 

förmågor ska öppna till ett öppet klassrumsklimat där lärande skapas, och för detta 

krävs att hänsyn visas för både den enskilda individen och gruppen som helhet. Det 

fordras att eleven känner sig trygg. Ledaren i sitt ledarskap bör sträva efter respekt-

fulla dialoger som genomsyrar undervisningen så att den demokratiska kompetensen 

utvecklas i de olika ämnena, och för detta förutsätts att man som ledare är närvarande 

och kan lyssna. Förutsättningen för ett engagemang bland eleverna är just hur 

ledarskapet bedrivs (2011:61). 

 

 

2.4. Vilka möjligheter har en lärare 

Vilka villkor och möjligheter har en lärare för att kunna påverka gruppdynamiken? 

Värdegrundsfrågor är en färskvara som det måste föras kvalificerade pedagogiska 

frågor kring som omsätts på olika nivåer utifrån lärarens uppdrag. För att ett 

värdegrundsarbete ska utvecklas långsiktigt behöver skolan arbeta medvetet med 

dessa frågor. De pågående lärprocesser och aktiviteter som sker i vardagen ska 

omsättas och praktiseras som ska utgå från värdegrunden. Särskilda metoder och 

temadagar kan man använda som komplement (Skolverket, 2011:8).  

 

För att lärare och att gruppen ska fungera gäller det att se sammanhanget. Det ska 

upplevas som begripligt, hanterbart och meningsfullt och med det menar författarna 

med begriplighet att tillvaron ska vara förutsägbar. Läraren måste med andra ord vara 

tydlig med sina mål och riktlinjer för att skapa förståelse och syfte till varför. 

Hanterbarheten innebär att eleven måste känna att hon eller han kan, att stärka 

självkänslan och att målet är hanterbart. Meningsfullheten ska uppnås genom att 

eleven ska känna sig delaktig med att kunna påverka sin egen skolgång vilket 

kommer uppnå att eleven känner motivation som i sin tur leder till att verksamheten 

känns meningsfull och intressant, det är då det sker ett lärande (Arvidsson och 
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Bremer, 2006:13-14). Lärarens ansvar är då att eleven blir delaktig i sin egen 

utveckling genom at eleven får känna stöd i sin motivation.  

Enligt Thornberg (2004) handlar en lärares förutsättningar och villkor om värden som 

formulerats i ett visst skolpolitiskt sammanhang, läroplaner och styrdokument. Dessa 

värden överförs till eleverna genom normer och färdigheter, lärarens förhållningssätt 

påverkar alltså gruppen.   

 

Lärarens förhållningssätt                      Elevernas gruppdynamik i klassen 

 

 

3.Material och metod  

 

3.1. Genomförande och uppläggning 

Tillvägagångssättet i detta arbete har skett på så vis att när ämnet och inriktningen var 

vald, och när jag hade fått en inblick i vad det var jag ville fördjupa mig inom, var att 

ta fram intervjufrågor som skulle besvara syftet med arbetet. När intervjufrågorna 

granskats skickades de ut till ett tiotal skolor inom Stockholms län, urvalet skulle då 

ske genom självselektion vilket innebär att lärare själv väljer om de vill delta i 

studien. 

Fick till en början fyra intervjuer, men under arbetets gång blev det ett bortfall och en 

av intervjuerna blev en telefonintervju. Hade tankar kring att få till en fjärde intervju, 

men då informationen från de tre andra intervjuerna ansågs tillräckligt lades ingen 

större vikt vid detta. Intervjufrågorna skickades i förväg för att få ett mer detaljerat 

och djupare svar (se kapitel 3.2.). Tidsintervallerna i intervjuerna har varierat mellan 

1h5min till 35min. och dessa gjordes inom loppet av fem dagar. Varje intervju 

spelades in samt att det fördes noteringar fortlöpande. Efter avslutande av 

intervjuerna transkriberades texterna noggrant för att få en exakthet av vad lärarna 

hade sagt och vad de ville få fram. 

Under processens gång har tidigare forskning, teori och datainsamling skett 

fortlöpande.   

När all data och empirisk data var insamlat analyserades och sammanställdes 

resultatet. 
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3.2. Val av metod 

Jag valde att använda mig av intervju som metod, som är en kvalitativ 

forskningsmetod och innebär att få fram informanternas egna tankar, känslor och 

erfarenheter (Dalen, 2007:9).  Ann-Kristin Larsen (2009) tar upp andra fördelar med 

den kvalitativa metoden som menar att den är fördelaktig eftersom man kan begränsa 

mängden information till just det man behöver för att få en relevans i sitt arbete. Den 

delen är då intervjufrågorna som görs i förväg och som ska ge rätt material för att 

kunna svara på syftet. 

Målet är att få information om hur lärare som jobbar ute på fältet upplever just min 

specifika frågeställning, i deras arbete samt deras förhållningssätt. Jag har både 

intervjuat genom att träffas personligen och genom att ta en intervju över telefon. 

Vid alla tillfällen har jag använt mig av en diktafon samt att notera anteckningar. Jag 

var först osäker på om en intervju över telefon (högtalare påslagen + diktafon) skulle 

ge mig tillräcklig information, men måste säga att det var en av de bästa intervjuerna 

då jag fick riklig information. Vi hade först en bokad intervju när vi skulle ses, men 

då den låg för långt fram i tiden fick det bli över telefon. 

 

Använde mig av Dalens (2007:42) resonemang angående hur man ska påbörja en 

intervju genom att precisera vem jag var, mitt syfte, vad som ska ske med materialet 

samt de etiska aspekterna. Jag har utfört tre intervjuer från tre olika lågstadieklasser i 

Stockholms kommun. Jag valde metoden för att få en direkt bild av vilket arbetssätt 

och vilka tankar som lärare använder sig av idag. Jag hade innan utskick av mail om 

att ställa upp i intervju tagit ställning till om frågorna skulle skickas i förväg eller 

inte, och kom fram till att för att få en så bra beskrivning och genomtänkta svar som 

möjligt om deras eget handlade och förhållningssätt som lärare, valde jag att frågorna 

skulle skickas i förväg.  Nackdelen skulle möjligtvis kunna vara att det får möjlighet 

att läsa in sig på ämnet, men för studiens syfte skulle detta bli mer givande. Efter 

intervjuerna transkriberade jag texterna noga. 

För att förstärka intervjuerna och få en klarare bild, kunde jag ha observerat lärarna, 

för att se om de faktiskt gör som de säger att de gör. Detta skulle ge studien mer 

djup, men då tiden var för knapp för att hinna med både att intervjua samt att 

observera ansåg jag detta omöjligt. Ytterligare en anledning till att det inte blev några 

observationer var att det var svårt att få access redan till intervjuerna, och skulle då 
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med störst sannolikhet bli mer problematiskt att få access till de både intervju och 

observation.  

 

 

3.3. Urval och intervjupersoner 

Urvalet har skett enligt självselektion, vilket innebär att lärarna själva har valt att 

delta i undersökningen efter att förfrågan har skickats ut till skolan via mail. Jag hade 

som intention att göra fyra intervjuer, men då en respondent avbokade intervjun 

koncentrerade jag mig på att använda det material jag redan fått in. Jag ansåg mitt 

material fullt tillräckligt för att kunna undersöka min studie. 

Två av tre lärare jag intervjuat kommer från kommunala skolor och en från en 

friskola, i Stockholms län. Det är skolor där främst medelklassen bor. Avsikten är inte 

att jämföra skolorna utan fokus ligger på varje enskild lärares uppfattning, det är det 

jag kommer att ta fasta vid.  Jag kommer att kalla mina lärare som jag intervjuat för 

Lärare A, Lärare B samt Lärare C, då jag kommer hålla dem anonyma. Alla är 

kvinnor och det skiljer sig mellan alla hur länge de arbetat inom yrket, vilket ger en 

intressant bredd.  

Här följer en kort beskrivning av varje lärare och dess skola. 

 

Lärare A 

Har jobbat i skolan sen år 1973, vilket blir 38 år.  

Gick utbildning för Lågstadielärare som det hette då, och har under åren byggt på 

med Svenska. 

Har idag en klass i år 2 och ansvarar för de 24 eleverna i klassen. 

 

Skolan är kommunal och ligger inom Stockholms län. Verksamheten innefattar elever 

mellan förskoleklass till åk9. Skolan jobbar efter att varje elev ska stå i centrum och 

att undervisningen ska vara individbaserad, oavsett härkomst. Värdegrunden ska 

innefatta att barn, föräldrar och personal ska känna att verksamheten leder till 

gynnsam utveckling och att den anses värdefull och demokratisk.  
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Lärare B 

Har jobbat i skolan sen 1997, vilket blir 14 år. 

Gick utbildningen Lärare för år 1-7. Behörig för Ma år 1-3, Svenska och SO 

behörighet år 1-7. 

Har idag en åldersblandad klass i år 1-3 och ansvarar för de 18 elever som klassen 

består av. 

 

Skolan är kommunal och ligger inom Stockholms län där verksamheten erbjuder 

förskoleklass upp till åk6. Skolan jobbar efter en trivsam skola och en positiv 

inlärningsmiljö. De arbetar efter att eleverna ska utveckla lusten att lära och att 

utvecklas till starka individer, samt att skapa en samhörighetskänsla.  

 

Lärare C 

Har jobbat drygt 3 månader i en nyöppnad skola, sitt första jobb efter avslutad 

utbildning. 

Gick Lärarprogrammet för F-6. 

Har idag en klass i år 3 och ansvarar för de 10 elever som klassen består av. 

 

Skolan ligger även den i Stockholms län men är en friskola som är nyöppnad sen kort 

tillbaka. De har verksamhet från förskoleklass till åk6. De betraktar deras skola som 

har mindre antal elever i klassen än normalnivån, som en styrka där eleverna får 

större tillgång till lärarnas resurser. De utgår från att eleverna ska stärkas i sig själva 

och känna trygghet och gemenskap.  

 

 

3.4. Reliabilitet och validitet 

I detta kapitel tas arbetes tillförlitlighet upp och kommer att diskuteras med 

begreppen reliabilitet, som innebär själva kvaliteten på mitt material och data, om det 

är tillförlitligt, samt validitet som tar fasta på giltigheten, om man tagit fram rätt sorts 

material och data (Stukát, 2005:125-127). 

 

Anser att reliabiliteten av arbetet är högt då intervjufrågorna är förknippade med 

syftet till arbetet samt mina frågeställningar. Dock finns det aspekter att ta hänsyn till 
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som att det kan ske misstolkning av det empiriska materialet samt tidigare forskning 

som samlats in då det alltid handlar om en tolkningsfråga och ens egna föreställningar 

och förhållningssätt. Jag har trots det försökt ställa mig utanför och inta ett perspektiv 

av att verkligen lyssna på vad intervjupersonerna säger och vill få fram. Även 

intervjupersonerna kan tolka mina intervjufrågor annorlunda än vad jag hade som 

syfte att de skulle göra, den risken finns alltid.  

Intervjufrågorna fick jag stöd med genom min handledare för att de skulle vara så 

klara och tydliga som möjligt samt att de inte skulle vara ledande. Man skulle nog 

kunna diskutera reliabiliteten i avseende att skicka ut intervjufrågorna i förväg samt 

att det också blev en intervju över telefon. I båda aspekterna anser jag efter 

intervjuerna, att oavsett om vi sågs personligen eller om intervjun var över telefon var 

att svaren var trovärdiga för att jag utgår ifrån att de svarade sannenligt. Det som 

skulle kunna ha höjt reliabiliteten skulle i så fall vara att jag också skulle ha 

observerat för att se om de gör som de säger att de gör.  

 

Validiteten är svårare att mäta. Man kan generellt säga att man ska ha tagit fasta på 

rätt sorts fakta, att man mäter det man vill mäta. För att man ska kunna mäta 

validiteten så måste det finnas en hög reliabilitet, annars anses det ohållbart. Eftersom 

jag anser reliabiliteten hög är alltså validiteten densamma. Anledningen är, för att 

upprepa, att intervjufrågorna är förknippade med syftet till arbetet samt att det också 

besvarar mina frågeställningar.  

 

 

3.5. Etiska aspekter 

Jag har i min studie handlat efter det Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR) för att ta del av forskningskravet samt individskyddskravet 

(1990).  

 

Forskningskravet innebär att metoder ska förbättras och att kunskaper utvecklas och 

fördjupas för att driva forskning framåt, vilket är viktigt och nödvändigt för både 

samhällets och individens utveckling. 
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Individskyddskravet ska ses som en självklar utgångspunkt vid forskning, då det 

innebär att individen inte får utsättas fysisk eller psykisk skada. Individen får inte 

heller utsättas för kränkningar eller förödmjukelse såväl kortsiktigt som långsiktigt.  

 Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav som är informationskravet, 

som innebär att lärarna som intervjuats har informerats om arbetes syfte. De har även 

informerats om att deras deltagande är frivilligt och att när de önskar får dra sig ur. 

Samtyckeskravet innebär att lärarna jag intervjuat har rätt att bestämma över sin 

egen medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter jag fått ska 

behandlas konfidentiellt, de jag intervjuat och att deras medverkan behandlas 

anonymt. Därför kallar jag mina intervjupersoner för Lärare A, Lärare B samt Lärare 

C. Slutligen, nyttjandekravet, innebär att jag endast får nyttja informationen som 

samlats in till forskningsändamål.  

 

Dessa har vägds mot varandra för att se om det är värt värdet av den nya kunskap som 

sökts gentemot möjliga risker för de berörda deltagarna som intervjuats som skulle 

kunna påverka dem negativt, eventuellt påverka en tredje part negativt. Eftersom 

intervjupersonerna är anonyma samt att det dragits en stor bredd med att det är inom 

Stockholms län, är det svårt att ta fasta vid vilka de är och vilken skola de arbetar i, 

vilket skyddar dem som individer. Forskningens syfte är inte heller till för att sätta dit 

någon myndighet, organisation eller privatperson, utan handlar om ett förhållningssätt 

gentemot klassen och dess dynamik. Detta gör att det blir ”svårt att göra fel”, dock 

skulle det kunna bli fel om man inte följer uppdragen vi har som plikt att följa i och 

med Lgr11 och andra styrdokument, eller om man kränker eleverna. Vid intervjuerna 

upplystes forskningskravet och individskyddskravet och har efter det tillsammans 

ömsesidigt gått vidare med intervjuerna.  
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4.Analys och slutredovisning 
Jag kommer här att diskutera och analysera mitt empiriska material utifrån mina fråge-

ställningar som kommer att ske under tre olika teman. 

Inledningsvis vill jag benämna och belysa lärarens tolkning av vad gruppdynamik betyder 

för just dem. Lärarna anser att gruppdynamik som begrepp innebär gruppens klimat i 

klassen och hur eleverna samspelar mellan varandra. Även att gruppdynamiken kan skilja 

sig åt på grund av att alla har sinaegna personligheter och erfarenheter.  

 

Vad betyder gruppdynamik för dig? 

Lärare A säger  

”Hmm, det är en bra fråga. Hur man har det i klassen, det tillåtande klimatet och hur det 

fungerar med varandra” 

Lärare C säger 

”Det är ju helt klart en väsentlig del i verksamheten. Hur gruppen fungerar som just 

grupp och samspelet där emellan. Skulle väl säga att gruppdynamiken är lite av 

gruppklimatet” 

 

Lärare A och Lärare C benämner lika av vad just gruppdynamiken betyder för dem och 

hur de tolkar begreppet. De är överens om att det är samspelet mellan eleverna, sen tar 

Lärare A mer upp att det är det tillåtna klimatet i klassen som helhet, medan Lärare C 

håller sig till gruppen enbart och inte tar fasta vid klimatet som helhet. Lärare B gick 

djupare in på begreppet. Hon menar att det är en grupp med olika personligheter som blir 

en enhet och att det då händer någonting. 

 

Lärare B säger  

”Jag tänker på vad ordet gruppdynamik som sådant betyder, det är väl att det är en grupp 

som kommer samman och sen kommer var och en med sina personligheter och sen sker 

väl en kraft. Så ser jag på det ” 
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4.1. Tema 1 Hur ser lärarna på betydelsen av en fungerande gruppdynamik 

i skolan?  

Fördelarna med att få en bra gruppdynamik i skolan anser lärarna leder till fördelar att 

eleverna får större möjligheter till att utvecklas och skapa sig en identitet och känner 

trygghet och tillit till sina klasskamrater. Att man ska få till en bra dynamik tidigt eftersom 

man ska ha eleverna en längre period.  

 

Lärare B säger  

”Jaa fördelar. Just att det skapar den här samhörigheten, relationer, trygghet, 

självförtroende, tilliten, självkänsla, identitet – vem är jag i den här gruppen. Det är väl 

fördelar och då kan man också lära. Då kan man komma till vad mitt främsta uppdrag är 

och det är ju att jobba med kunskap som kan mätas”. 

 

Samtliga lärare anser att man behöver en bra grund och trygghet för att man ska kunna 

utvecklas vidare. Eleverna måste få känna en trygghet när de är i skolan och att de kan 

vara sig själva och uttrycka sig utan att känna sig kränkta. Lärare C nämner också att 

mänskliga rättigheter kommer till uttryck vilket är vårt uppdrag enligt Lgr11.  

Lärare C säger  

”Ett gott klassrumsklimat leder till att eleverna känner en större tillit till sig själva. De 

kan förlita sig på sin egen förmåga och behöver därför inte jämföra sig med andra. Och 

att eleverna får, eller mer att mänskliga rättigheter kommer till uttryck” 

 

Det stämmer att om man har en god tillit och känner en trygghet i sig själv så kan man 

vara trygg med hur man är som person och att man då inte jämför sig med andra. Dock 

hör det till naturen att jämföra sig med sina medmänniskor, skulle man i så fall kunna säga 

att man ser upp till dem man jämför sig med? Att jämföra sig med andra behöver ju inte 

betyda att det är negativt?  

 

 

De egenskaper lärarna anser viktiga hos en lärare för att lyckas med gruppdynamiken 

varierar. Lärare A menar att man som lärare måste bottna i sig själv, att man har en 

trygghet i sig själv, oavsett utbildningar och riktlinjer. Även att man ska vara 

målmedveten med undervisningen. 
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Lärare A säger 

”Först och främst att man vet vad man har för mål att arbeta mot och vilka förväntningar 

som finns. Också att vara lyhörd och att ha tålamod. Sen måste man ju bottna i något 

själv, oavsett utbildning och riktlinjer. Att man har en trygghet i sig själv” 

Har en nyexaminerad lärare hunnit bottna i sig själv och i yrket som lärare? Bottna i sig 

själv möjligtvis som person, men svårt att tänka mig i lärarrollen. Betyder det i så fall att 

nyexaminerade har svårt att få till en bra gruppdynamik? 

Varför man ska besitta dessa kunskaper för att få en bra gruppdynamik menar hon när det 

gäller mål att vi måste veta i vilken riktning vi ska åt, vi har som uppdrag att följa målen 

och för att man ska kunna göra det måste det finnas en struktur för att få ett arbetssätt och 

ett bra klimat i klassen. Hon menar också att lyhördheten måste finnas där för att se varje 

elev, att de ska få vara delaktiga i verksamheten och för att man ska kunna tillgodose 

elevernas behov gäller det att man har tålamod och är uthållig, därför att man inte får ge 

upp. 

Lärare A tänker utifrån de riktlinjer man har som lärare att gå efter och utifrån det att man 

behöver en trygg grund för att kunna nå målen. Det ska även utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt för att se varje elev och att de ska vara delaktiga.  

 

Lärare A menar också att man ska kunna lyssna och samtala med eleverna, vilket också 

Lärare B nämner 

”Att man kan lyssna tror jag. Skolan är ju alltså inte någon domstol, det är viktigt att 

lyssna på alla parter. Man letar inte vem det var som gjorde fel utan mer att man är lite 

öppen. Hur blev det såhär, hur kommer det sig att…? Istället för varför gjorde du…?!” 

 

Lärare B vill alltså inte beskylla elever i situationer med att kritisera just eleven, utan hon 

går mer på händelsen, hur det blev som det blev och varför. Alltså får eleven möjlighet att 

förklara situationen från sin sida istället för att bli beskylld och utpekad på att man gjort 

fel, vilket kanske inte är fallet. Detta skapar också en förståelse med de man haft en 

diskussion/konflikt med, att man får förklara från sin synvinkel, hur ”jag” känner, då kan 

ju svaret aldrig bli fel, eftersom det inte finns någon som kan säga hur en själv känner och 

varför man reagerade som man gör. 

Varför Lärare B anser just att dessa egenskaper hon nämnt är viktiga är för att man inte 

ska skuldbelägga, utan det handlar om att få en bra kommunikation där eleverna känner 

sig delaktiga.  
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”Därför att man inte ska skuldbelägga tror jag. Att man har en social kompetens och att 

man är intresserade av dem. Att man samtalar i kommunikationen där, att man kan 

kommunicera och tala för att man är intresserad, så att de kan hitta sin identitet och en 

självkänsla och att de duger som de är”. 

Det här handlar om att se barnet i skolans demokratiska anda och att faktiskt visa att man 

finns där som stöd för eleverna så att de utvecklas och får en tillit till sig själva som 

individer. Samtalet mellan elev och lärare måste finnas där för att veta hur man ska 

förhålla sig mellan varandra och den miljön man vistas i. Kommunicerar man inte finns 

stora risker för feltolkningar, missförstånd och att man ”drar åt olika håll”. Läraren och 

eleverna ska ju åt samma håll, och för att fallet ska bli så måste kommunikationen finnas 

där.  

 

 

Lärare C menar att viktiga egenskaper en lärare bör ha för att lyckas med gruppdynamiken 

är att man ska vara flexibel och öppen för flera olika lösningar i ett demokratiskt 

klassrum.  

Lärare C säger 

”Att inte bara använda en strategi, utan att vara öppen för flera olika lösningar. Att man 

är demokratisk och rättvis, och med det menar jag inte rättvis som att alla får exakt lika, 

utan mer att det ger dem samma möjligheter och förutsättningar.”  

En lärare ska enligt läroplanen låta skolväsendet vila på en demokratisk grund samt att 

undervisningen ska anpassas efter varje elev, då krävs det att använda olika lösningar för 

att tillgodose alla elevers behov efter just deras möjligheter och förutsättningar. Detta är 

något som läroplanen kräver och är säkerligen alla lärares önskan att uppnå. Men uppnås 

detta i klasserna? Anpassar varje lärare undervisningen utifrån varje enskild individ? 

Lärare C nämner att detta är viktigt för att  

”Man måste vara öppen för andra lösningar för att kunna se det ut olika perspektiv, 

elevernas perspektiv. Om man inte är en demokratisk och en rättvis ledare, så finns det ju 

ingen trygghet för eleverna att luta sig tillbaka på. Eleverna måste ju känna tillit till mig 

som lärare och som vuxen”. 

Eleverna måste känna trygghet för att kunna utvecklas, och att våga utvecklas! Man måste 

känna att stöd finns för att ta sig till nästa nivå. Skapar man trygga individer skapar man 

en bra gruppdynamik? 
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När jag ställde frågan om lärarna kunde nämna några egenskaper som var direkt olämpliga 

fick jag olika svar. De egenskaper som var olämpliga som liknar varandra var att man inte 

lyssnar på eleverna och att man sätter sig över dem och styr för mycket.  

Lärare C säger  

”Att man inte lyssnar och sätter sig över eleverna” 

Ett demokratiskt förhållningssätt handlar om att lyssna på eleverna och att eleverna ska 

kunna påverka sin egen skolgång, i ett samspel. Sätter man sig över eleverna hämmar man 

deras sätt att vara och att uttrycka sig på som individer, vilket leder till ett destruktivt 

beteende. 

 

Lärare A hade samma synpunkter vad gälla att man inte lyssnar och styr för mycket. Hon 

menar också att man som lärare får ett förtroende från eleverna och att det inte får brytas. 

”Sen får man ju ett förtroende och det ska man ju inte heller föra vidare hur som helst!” 

Tilliten blir här då centralt. Eleverna måste känna att läraren finns där för dem genom att 

stötta och respektera dem som individer. Respekterar läraren inte eleverna och deras 

förtroende kommer det bara att leda till att eleverna slutar att öppna sig och slutar prata 

med läraren. Detta kommer bara att leda till att kommunikationen inte kommer fungera, 

som i sin tur leder till ett dåligt klassrumsklimat.  

 

En till egenskap som anses olämplig menar Lärare A är att man är ostrukturerad och inte 

arbetar efter någon riktning.  

”Man måste veta varför man gör saker” 

Som lärare har man mål att arbeta efter och att uppnå. Är man inte medveten om detta 

kommer man inte att lyckas med sitt uppdrag vilket kommer att vara en förödande 

konsekvens för eleverna och för deras fortsatta utveckling. En lärare måste vara klar i 

varför saker ska göras, att ha ett syfte och ett mål. Först när läraren kan belysa varför till 

eleverna blir det meningsfullt, då sker också lärandet.  

 

Lärare B menar att olämpliga beteenden är just att skuldbelägga och att man dömer.  

Hon säger  

”Det här skuldbeläggandet är olämpligt. Det här att man letar efter någon skuld för att 

det ska lösa sig, det är nog farligt” 

Det handlar om, precis som hon nämnde tidigare, att man måste lyssna på vad eleven har 

att säga utan att man redan har gjort sig en egen uppfattning och bedömning. Att döma 
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någon bara för att få det till att det är någons fel leder till orättvisor och att eleven inte 

kommer att lita på sin lärare. Utan man ska istället fastställa varför det blev som det blev 

och att alla inblandade får berätta utifrån sin egen synvinkel. Då sker också en förståelse.  

 

Alla lärarna var överens om att dessa olämpliga egenskaper säkerligen finns bland lärare 

ute på fältet. Lärare B menade att det säkert lätt kan bli så att utifrån skuldbeläggning och 

dömning, beroende på för att lärare ses som att de har svar på allting. 

”Jag tror att man får det för att en lärare alltid ska fixa allting. Fröken, fröken, problem 

så va! Så jag tror situationen försätter oss egenskaper som vi kanske inte alltid har 

naturligt, utan som vi har fått lägga till. Att vi alltid ska ha svar på allting, då kan man 

visa ungarna att man inte alltid har svar. Så det tror jag man kan fastna i” 

Så länge man är medveten om ett beteende så kan man också påverka det. Sen får man 

göra klart för eleverna, och sig själv som lärare, att man inte har svar på precis allt, men 

att vi tillsammans kan ta reda på det.  

 

 

4.2. Tema 2 Hur arbetar lärarna med gruppdynamik i skolan? 

 

Hur lärarna arbetar med gruppdynamiken i skolan skiljer sig åt. Gemensamt är att 

man ska tala och lyssna mycket mellan varandra i klassen, det är en viktig del för att 

inte skapa missförstånd och för att man ska få ett bra klimat. Alla poängterade dock 

att det säkerligen fanns mer de arbetade med men som de inte kom på just under 

intervjutillfället.  

Lärare C säger 

”Vi pratar dagligen om hur man ska vara mot varandra, olika förhållningssätt”. 

 

Både Lärare A och Lärare B tar upp olika typer av verksamheter som ska skapa en 

bra gruppdynamik som helhet i skolan, som klassråd och fadderverksamheter.  

Lärare B säger  

 

”Dels har skolan fadderverksamheter, faddergrupper där vi träffas ett par gånger i 

kvartalet när eleverna blandas rakt över från sex-åringar till år 6, som till exempel 
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vid skolstarten och FN. Där finns det då ett tema där man ska göra saker 

tillsammans. Vi har ett namn, vi har en symbol för att stärka samhörigheten ” 

 

Detta skapar samhörighet i skolan och ger eleven mer utrymme för att utöva sin egen 

tillit och samarbetsförmåga. Nackdelen skulle kunna vara om elev är blyg, att man 

ska börja med att eleven ska känna trygghet först i sin egen klass för att sedan blanda 

sig med andra elever i blandade åldrar. Men motsatt om man blandas med folk man 

inte känner stärks tillhörigheten för dem man känner, oavsett om man känner dem 

lite eller mycket, detta skulle i så fall stärka elevens egen klasstillhörighet för att man 

tyr sig till de man redan känner igen. 

Klassråd däremot är i sin egen klass, vilket stärker gruppdynamiken och demokratin. 

Det man nog ska tänka på här är att se till att vissa inte blir favoriserade och alltid får 

vara den ”duktige”, utan att alla som vill får vara delaktiga och pröva på att vara 

exempelvis sekreterare osv.  

 

Lärare A är den enda som nämner att man har läroplanen att arbeta efter, vilket hon 

poängterar vid ett flertal tillfällen under intervjun. Hon nämner dock inte vilka 

normer och regler i Lgr11 hon syftar på. Hon är även den som arbetat längst som 

lärare, sen 1973.  

 

”Vi har ju enligt läroplanen normer och regler, riktlinjer som vi måste förhålla oss 

till. Vi behöver ett bra klimat för att nå målen” 

 

Hon poängterar att ett bra klimat behövs för att man ska kunna nå målen. Detta kan 

kopplas till vad Lärare B sa under Tema 1,att det ska finnas samhörighet, relationer, 

trygghet bland annat, för att då kan också lärande ske.  

Lärare B nämner också en bok som genomsyrar hennes sätt att arbeta med klassen 

som heter ”Gruppen som Grogrund”. Den handlar mycket om att jobba ihop 

gruppen, att se att alla är olika men ändå lika. Självförtroende och identitet i gruppen. 

Hon berättar också att hon skapar situationer där hon kan berömma eleverna, även 

om det riktar sig till en person så gynnar det hela gruppen.  

”Alla mår ju bra av att få beröm, så det är väl också det man arbetar med i 

gruppdynamiken”. 
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Lärare C nämner också att hon arbetar mycket med EQ i hennes klass och nämner att 

det kommer inifrån och handlar om känslor, vilket hon syftar på leder till demokrati i 

klassrummet, att eleverna ska känna trygghet att kunna yttra sig hur de mår, känner 

och tycker utan att bli ifrågasatt. 

”Olika samarbetsövningar och EQ som till exempel att arbeta i grupp, lösa enklare 

problemlösningar. EQ kommer ju mer inifrån och handlar om känslor. Så vi pratar 

allmänt väldigt mycket och är öppna hur vi känner oss under dagen ” 

 

Då kan man fråga hur de arbetar med detta? Om man ska prata känslor handlar det 

mycket om lärarens förhållningssätt då det ofta krävs att man måste känna trygghet 

till den talar med för att kunna öppna sig. Det är inte alla lärare som kommer 

eleverna nära, och att eleverna känner tillit till sin lärare.  

 

 

De faktorer lärarna säger sig påverkas av hur de arbetar med gruppdynamiken 

kommenterar Lärare A och C att man har sina egna personliga erfarenheter och 

utbildningar att luta sig mot.  

Lärare A säger  

”Jag har ju också egna personliga erfarenheter och utbildningar. Sen är ju det 

samarbetet, det kan ju också påverka mitt sätt att leda. Sen utgår man från saker 

man har beprövat, som man tycker fungerade men sen måste man ju ibland 

omvärdera om det inte fungerat som det ska” 

 

Lärare A tar fasta vid, samma sak som Lärare C att man går efter sina erfarenheter 

och utbildningen, men Lärare A nämner också att hon går efter läroplanen och att 

skolan bryter ner saker som fungerar för just dem.  Lärare C nämner istället att på 

grund av att skolan är relativt nyöppnad har de inte kommit så långt på vägen i 

arbetet med skolans riktlinjer 

”Ja just nu är det varken rektorn eller skolans riktlinjer om jag ska vara ärlig”. 

Hon belyser dock att Lgr11 alltid finns i bakhuvudet.  

 

Lärare B hade problem med att svara på frågan av vad som påverkar hennes sätt att 

arbeta med gruppdynamiken. Hon förstod först inte frågan, men efter att jag 

förklarade vad jag ville få ut av den, gav exempel så verkade hon förstå. Dock blev 
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svaret inte så detaljerat utan mer att de pratar med fritids och att det tas upp saker på 

morgonmötena de har i arbetslaget. 

Detta kan tänkas bero på att hon faktiskt inte reflekterat över vad som påverkar 

henne, fastän jag skickade frågorna i förväg. 

 

Lärarna arbetar som sagt lite olika med hur de arbetar med gruppdynamik i skolan. 

Alla verkar luta åt att man ska tala med varandra och att det ska skapas ett tillåtet och 

demokratiskt klimat i klassen. Sen går de tillväga på olika sätt. Vad som påverkar 

deras sätt att leda är genom erfarenheter och utbildningar. Vilket låter högst relevant 

då det formar en som person och ens förhållningssätt gentemot saker. Sen skiljer det 

mellan hur de anammar läroplanen. Läroplanen är det styrdokument vi har som 

uppdrag att följa, man tolkar den sen utifrån sitt sätt att leda.  

 

4.3. Tema 3 Hur beskriver lärarna möjligheter och hinder för en fungerande 

gruppdynamik? 

 

Alla lärare är överens om att man har stora möjligheter att påverka gruppdynamiken i 

ens respektive klass. Lärare C säger  

”Stora möjligheter. Så länge man ser det som en process och är villig att arbeta och 

utvärdera den dagligen. Vilket jag tror har en stor betydelse för fortsatt utveckling” 

Detta visar på att man aldrig bara kan ta fasta vid ett sätt att arbeta på, utan man 

måste vara införstådd i att alla elever är olika och att eleverna hela tiden utvecklas. 

Därför måste utvecklingen hela tiden utvärderas och sträva framåt. 

 

Lärare A menar också att man har stor möjligheter utifrån att man kan välja 

diskussioner, stärka dem som individer, ta fram tydliga mål och tydliggöra vilka 

förväntningar man har på dem. Att dessa möjligheter skapar en bra gruppdynamik.  

Hon säger också att man ska ta tillvara på smådetaljer i skolvardagen. 

”Hur man väljer grupper, väljer smådetaljer som exempelvis när de ska gå på led 

eller vart man sitter vid maten. Att man inte alltid väljer att det ska bli slumpen hela 

tiden” 

Dessa detaljer gör att verksamheten flyter på och här kan man också påverka att alla 

elever verkligen lär känna varandra i och med att man exempelvis kan byta platser i 
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matsalen efter ett antal veckor osv. Sen finns det inget som säger att alla elever 

fungerar jättebra tillsammans ändå, alla är vi olika och vi kommer inte komma 

överens med alla. Men trots det kan man få en fungerande grupp. 

 

Lärare B menar att möjligheterna följer henne som person i läraryrket. Att man som 

lärare har som uppdrag att se möjligheterna och att utveckling ska ske.  Hon menar 

att detta kan man se om man har en social kompetens och förmågan till att lyssna.  

Lärare B säger 

”Det är med att man har en social kompetens, förmågan att lyssna. Det handlar väl 

om omprioritering, att lägga vissa saker åt sidan. Jag hade tänkt mig det här men nu 

hände en annan sak på rasten” 

Hon poängterar också att man har möjlighet att påverka genom att inte hålla hårt 

inom en viss ram, utan snarare att man tar fasta på det som händer kring eleverna just 

för tillfället, att man sätter sig in i elevernas situation och händelser som är starkt för 

dem just då. Gör man det får man mycket gratis. Detta ger ett större elevinflytande. 

Dock har man ramar man måste förhålla sig till ändå.  

 

Svaren jag fick när jag frågade lärarna om vilka hinder de brukar möta när de arbetar 

med att få en bra gruppdynamik varierade. Det som kom upp var bland annat att det 

är svårt när många har olika synpunkter, när eleverna har svårt med språket eller när 

det uppstår konflikter. Alla tar alltså fasta vid olika svårigheter. 

Lärare A tycker att det är svårt när det finns olika synpunkter. 

”Att det finns olika synpunkter, att eleverna tycker olika” 

För att lösa dessa svårigheter menar hon  

”Att man får dra till sig synpunkter och visa att man tar det på allvar från eleverna, 

och ja, andra vuxna också och försöka titta på varför det blev som det blev. Försöka 

få gruppen med sig och se hur man kan lösa problem. För att få med dem och få till 

en förändring så är det väldigt bra att få med dem i den processen. Man får tänka ut 

från gång till gång ” 

Det här svaret känns relevant, för det är så här det känns att en pedagog ska agera i 

olika situationer som kan uppstå mellan eleverna. Om en lärare agerar utifrån det här 

sättet som den här läraren, går värdegrundsarbetet och utvecklingen framåt och det 

ökar båda tryggheten och tilliten till läraren. Detta utvecklar också gruppen och dess 

dynamik samt det demokratiska förhållningssättet. 
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Lärare A nämner också att en svårighet kan vara om det finns elever i klassen som 

skiljer sig från ”normalgruppen”, vilket kan göra att det blir mer svårarbetat. 

”Sen kan det vara att det finns barn som har väldiga svårigheter som särskiljer sig 

från normalgrupp, eller vad man nu ska säga, och då kan det stöta på problem så att 

det blir svårarbetat. Att det tar längre tid och att man får göra på många olika sätt,. 

att man får tänka nytt. Man får vara väldigt flexibel ibland och inte ta något för 

givet” 

Tolkar jag lärarens svar så har hon bedömt den här eleven efter sina egna värderingar 

och ser elevens svårigheter. I min frågeställning till läraren frågade jag hur hon löser 

detta ”svårigheter”, men hon kommenterade inte just den frågan. Enligt läroplanen 

ska man se till varje elev och att anpassa undervisningen efter den. Min tolkning av 

detta är att läraren har lagt ”problemet ” på eleven, hon ser inte de kompetenser 

eleven har som kan lyftas fram. Hon borde istället vända blicken till sig själv, för att 

se hur hon kan anpassa undervisningen för att bättre bemöta eleven. Om hon skulle 

bemöta varje elev utifrån elevernas kompetenser så skulle gruppdynamiken stärkas 

ännu mer. 

 

Lärare B anser att de svårigheter hon tycker är svårast är om eleven inte har ett språk. 

”Det är lite med språket, om barn som inte har något språk. Det kan vara tungt, ta 

tid, skapa mycket missförstånd. Och barns tålamod. Det är nog de svårigheter som 

är svårast” 

Ofta när elever är otåliga handlar det om oförståelse i det som är tänkt av läraren. En 

lärare måste vara tydlig i sitt syfte för att eleven ska förstå vad som förväntas av 

dem. Lärare B menar för att kunna lösa dessa svårigheter så ska man samtala med 

eleverna.  

”Ja, genom att tala, att samtala. Man får ge dem metoder för hur de ska uttrycka sig 

när de har språksvårigheter. Fast det kanske mer är individens utmaning och inte 

gruppens”. 

Ett språk är inte bara verbalt, en lärare bör observera och lära sig hur varje elev 

uttrycker sig. Varje individ har olika sätt att uttrycka sig på.  

För att det ska bli en bra gruppdynamik krävs det att läraren bemöter varje individ 

genom sitt förhållningssätt.  
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Lärare C anser att konflikter i gruppen blir en svårighet, och menar på att det bidrar 

till orolighet bland eleverna.  

”När det uppstår en konflikt i gruppen som bidrar till att många känner sig oroliga”. 

 

Lärarens roll handlar om att vara en ledare och visa på hur man löser konflikter, för 

det handlar om värdegrundsfrågor, som är ett av de viktigaste uppdragen i 

läroplanen. Alla människor hamnar i konflikter och man kan bli oense, även 

klasskamrater. Det tillhör människans natur, och det handlar om hur man hanterar 

svårigheterna som är ett av lärarens ansvar. Grunden handlar om att eleverna ska 

känna sig trygga i skolan, främst med sin lärare. Men om inte ens lärare kan hantera 

konflikter, hur ska då eleven känna trygghet i skolan? Om grundtryggheten inte finns 

där, så kan heller inte den goda gruppdynamiken finnas där. Man ska inte vara rädd 

för konflikter, för ur varje konfliktsituation har man lärt sig något. Konflikt borde 

inte ses som en negativ situation, utan snarare ett sätt att gemensamt lösa ett problem. 

Om en lärare är konflikträdd, blir eleverna detsamma.  

 

 

 

5.Slutsatser och sammanfattning 
 

Syftet med arbetet var att skapa sig mer kunskap om lärares föreställningar om 

gruppdynamik och dess betydelse för skolans verksamhet, samt hur de upplever vilka 

möjligheter och hinder som finns inom gruppdynamiken. Detta har jag tagit fasta på 

genom att intervjua tre olika lågstadielärare och att diskutera och analysera lärarnas 

svar från intervjuerna i kapitlet analys och slutredovisning. 

Jag kommer i detta kapitel att diskutera och göra en sammanfattning av den empiriska 

datan jag fått fram och bolla detta mot teorin och den tidigare forskningen i de tre 

teman som diskuterats i kapitlet ovan. Dessa är också de frågeställningar arbetet vilar 

på. Dessa är hur lärarna ser på betydelsen av en fungerande gruppdynamik i skolan, 

hur lärarna arbetar med gruppdynamiken i skolan samt hur lärarna beskriver 

möjligheter och hinder för en fungerande gruppdynamik.  
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Hur lärarna ser på betydelsen av en fungerande gruppdynamik varierade mellan 

lärarna. Sammanfattningsvis är att eleverna får större möjligheter till att utvecklas och 

att skapa sig en identitet. Som elev behöver man en bra grund och trygghet för att 

utvecklas där mänskliga rättigheter kommer till uttryck genom ett demokratiskt 

förhållningssätt. För att det ska bli en bra gruppdynamik måste samspelet mellan 

gruppen och ledaren fungera(Svedberg, 2000). Därför blir lärarens förhållningssätt 

och roll central för att en klass ska kunna bli samspelta.  

 

 

Hur lärarna arbetar i skolan med gruppdynamik är genom att tala med eleverna, att 

föra dialoger hela tiden för att få ett fungerande klimat. Att lyssna på eleverna är 

också en viktig aspekt som tas upp samt att man hela tiden ska ha läroplanen och dess 

mål i riktningen. Olika verksamheter som påverkar gruppdynamiken positivt togs upp 

som exempelvis klassråd. Skolverket (2011) menar dock att särskilda metoder som 

klassråd ska användas som ett komplement i skolan. Man ska som lärare utgå från 

värdegrundsarbetet, som är ett förhållningssätt som bygger på grundläggande 

värderingar. Värdegrundsarbetet innefattar den informell och formella 

värdepedagogiken, samt den explicita och implicita värdepedagogiken. Det handlar 

om att läraren måste se sambandet mellan dessa och hur det påverkar eleverna 

undermedvetet.  

 

De möjligheter lärarna stöter på i arbetet med gruppdynamiken i en klass är att de har 

stora möjligheter till påverkan, att man ska se det som en process för att hela tiden 

föra utvecklingen framåt. Att man som lärare kan välja diskussioner att ta upp samt 

att stärka varje enskild individ. Eftersom lärare har läroplanen som uppdrag att följa 

handlar det om att se möjligheter för att hela tiden utveckla.  

De hinder lärarna stöter på när det gäller arbetet med gruppdynamiken är att det kan 

bli svårt att anpassa undervisningen för en grupp då det finns många olika synpunkter 

som man ska ta hänsyn till. Ett annat hinder kan vara om en elev har språksvårigheter 

eller när det uppstår konflikter.  

Det är viktigt att läraren i sin roll som förebild tänker på sitt förhållningssätt då det 

påverkar elevernas förståelse angående de rättigheter och skyldigheter som gäller 

(Lpfö98).  
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Sammanfattningsvis kan man alltså ta fasta vid att teorin stämmer, att lärarens 

förhållningssätt är det som påverkar elevernas gruppdynamik i klassen. 

Värdegrundsarbetet är centralt då det är lärarens förhållningssätt i hur hon förmedlar 

till eleverna vad gäller de värdefrågor som ses som medvetet och omedvetet. Därför 

borde det gälla att skolans organisation som helhet är viktig, då lärarna på skolan 

måste gå åt samma håll för att skapa en bra dynamik som helhet i skolan. Som lärare 

använder man sina kompetenser och erfarenheter, det är därför viktigt att belysa dessa 

så att organisationen blir likvärdig. Detta är ett krav i läroplanen.  Eftersom 

värdepedagogiken går att påverka, om man är medveten, är organisationen viktig, 

därför ska man samtala hela tiden för att utveckla och för att belysa det medvetna och 

undermedvetna.  

 

I arbetet har jag kunnat fastställa de explicita värdena hos lärarna och hur de 

förmedlas till eleverna. Hade jag velat få en bild av de implicita värdena, i hur läraren 

undermedvetet handlar, hade jag varit tvungen att observera för att se om de faktiskt 

gör som de säger att de gör. Men som nämndes tidigare, var tiden för knapp. Därför 

blir ett förslag till vidare forskning inom detta att både intervjua och att observera för 

att få en ännu djupare bild i hur läraren påverkar gruppdynamiken i klassen, medvetet 

och undermedvetet.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning?  

3. Andra tidigare erfarenheter? 

4. Vilken ålder är eleverna som du arbetar med? 

5. Hur många elever har ni i en klass/grupp? 

6. Hur många elever har du ett eget ansvar för?  

7. Vad betyder gruppdynamik för dig?  

8. Vilka fördelar ser du med att få en bra gruppdynamik?  

9. Hur arbetar du med gruppdynamiken i din grupp/klass?  

10. Vilka faktorer påverkar dig och ditt sätt att leda? (rektor, skolans riktlinjer ex.) 

11.  Vilka egenskaper är viktiga hos en lärare för att lyckas med gruppdynamiken? 

12. Varför är just dessa egenskaper viktiga? 

13. Kan du nämna några egenskaper som är direkt olämpliga? 

14. Om ja- är det egenskaper som lärare kan/brukar ha? 

15.  Hur brukar ni prata om betydelsen av gruppdynamik inom kollegiet?  

16. Vilka olika arbetssätt blir synliga när ni pratar med varandra?  

17. Vad anser du att en lärare har för möjligheter att påverka gruppdynamiken i en        

klass? 

18. Vilka svårigheter brukar du möta när du arbetar med att få en bra 

gruppdynamik?  

19. Hur har du löst dessa svårigheter? 

20. Är det någonting som du skulle vilja tillägga – något som du tycker är viktigt 

som vi inte har pratat om? 

21.  Får jag kontakta dig igen om jag skulle behöva mer information? 

 


