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Förord 
Jag vill tacka alla som hjälpt och stöttat mig i mitt arbete. Barnen vill jag tacka för att de så villigt 
deltog i mina övningar och även ställde upp på att svara på enkäten. Handledaren på min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) för att jag fick tid, möjlighet och uppmuntran till 
genomförandet av min undersökning. Min vän Johanna Krakau för hjälp med utformningen på 
min rapport, min vän Sara Andersson för tips och konstruktiv kritik under skrivprocessen. 
Slutligen vill jag också tacka min handledare Marie-Louise Annerblom för konstruktiv och bra 
kritik samt tips och råd. 
 
 
Skellefteå, 2006 
 
Åsa Stålnacke 
 



Abstrakt 
Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på om sammanhållningen och gruppkänslan kan 
förbättras i en klass med hjälp av olika typer av samarbetsövningar. Studien genomfördes i 
Skellefteå kommun i en första klass. Studien inleddes med enkätfrågor för att få reda på hur 
sammanhållningen var i klassen innan övningsserien initierades. Efter serien med övningar så 
gjordes samma enkät en gång till och en muntlig utvärdering i dialogform genomfördes med 
barnen. Studien visar på positiva förändringar men även sådana som initialt kan tolkas som 
negativa. Dock kan de negativa förändringarna förklaras med att barnen dels blivit mer medvetna 
om hur de upplever sammanhållningen i sin klass dels har de kanske inte funderat över sådant 
tidigare. Dels tror jag också det kan bero på att barn i den här åldern kan tendera att svara utifrån 
dagsform snarare än i ett större perspektiv. Utifrån den muntliga utvärderingen och enligt egna 
iakttagelser så blev barnen bättre på att hjälpa varandra, ta hand om varandra och även vända sig 
till någon vuxen då de upplevde att någon blev illa behandlad av andra. 
 
 
Nyckelord: sammanhållning, grupper, grupprocesser, barn, skola, samarbete
 



Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning 
Bakgrund ..........................................................................................................................................1 

Inledning......................................................................................................................................1 
Barns utveckling..........................................................................................................................1 
Social fostran ...............................................................................................................................2 
Trygghet ......................................................................................................................................3 
Synen på skolan...........................................................................................................................3 
Förankring i styrdokument ..........................................................................................................4 

Verklighet kontra mål och strävanden .....................................................................................4 
Definition av ordet grupp ............................................................................................................5 
Gruppens betydelse för individen................................................................................................5 
Olika typer av grupper.................................................................................................................6 
Gruppens utveckling....................................................................................................................8 

Konfliktfasen- oundviklig? ......................................................................................................9 
Gruppanda ...................................................................................................................................9 

Interpersonell kompetens .......................................................................................................10 
Ledarskap ..................................................................................................................................10 
Definition av sammanhållning ..................................................................................................11 

Sammanhållning som process ................................................................................................11 
Definition av samarbete.............................................................................................................11 

Individuell effekt ....................................................................................................................12 
Kollektiv effekt ......................................................................................................................12 

Samspel och relationer...............................................................................................................12 
Social exkludering och inkludering........................................................................................13 

Syfte ...............................................................................................................................................14 
Metod .............................................................................................................................................14 

Enkät.......................................................................................................................................14 
Samtal/utvärdering .................................................................................................................15 

Urval ..........................................................................................................................................15 
Material......................................................................................................................................15 
Genomförande ...........................................................................................................................15 

Resultat...........................................................................................................................................17 
Övningar.................................................................................................................................18 

Diskussion ......................................................................................................................................19 
Reliabilitet och validitet ............................................................................................................19 
Resultatdiskussion och tolkning ................................................................................................20 
Sammanfattande diskussion och egna reflektioner. ..................................................................22 
Fortsatt forskning.......................................................................................................................24 

Referenslista ...................................................................................................................................25 
Bilagor 
 



Bakgrund 

Inledning 
Den främsta orsaken till att jag valde detta undersökningsområde är min fasta övertygelse om att 
god sammanhållning i en grupp är en avgörande faktor för bra inlärning. Gruppens 
sammanhållning bör vara stark eftersom det innebär mindre destruktiva konflikter i gruppen 
vilket i sin tur leder till att barnen känner tillhörighet och också trygghet i skolan. När barnen kan 
känna sig trygga i skolan är mycket vunnet vad gäller motivation och förmåga till 
kunskapsinhämtning. Under denna lärarutbildning har jag vid den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) fått denna övertygelse stärkt och bekräftad flera gånger. Jag har sett klasser 
där sammanhållningen varit dålig och hur det kan påverka resultatet för många individer - främst 
de som av någon anledning upplevts stå utanför gruppen.  

Barns utveckling 
Jag gjorde min undersökning med barn i skolår ett och har därför fokuserat på vad som är 
speciellt med just deras ålder vad gäller utvecklingen. Charles (1984) skriver om att den 
amerikanske psykologen Erik Eriksson identifierade åtta olika faser som varje människa 
genomgår under sitt liv. Tredje, fjärde och femte fasen täcker den normala skolåldern; 
initiativförmåga kontra skuldkänslor i åldern 3-6, verksamhetsbegär kontra 
underlägsenhetskänslor i åldern 6-12 samt identitet kontra osäkerhet om den egna rollen i åldern 
12-18. 
 
Författaren skriver också om att den mänskliga intellektuella utvecklingens natur studerades för 
mer än 50 år sedan av Jean Piaget,som anses vara en av världens främsta utvecklingspsykologer. 
Piaget granskade människors tänkande under olika perioder i deras liv och hur det fick dem att 
bete sig på ett visst sätt. Bland barn i förskoleåldern och i skolår ett kan man, enligt Piaget, 
förvänta sig följande beteenden: 

• De har svårt att komma ihåg regler. 
• De är benägna att ljuga, men utan avsikt att såra någon. 
• De visar ett nästan totalt accepterande av vuxnas auktoritet. 
• De saknar vuxnas skuldkänslor (att vara "stygg" innebär bara att inte behaga en vuxen). 
• De är mer benägna att härma eller imitera: beteenden är smittsamma. (s.15, Charles,1984) 

 
Doverborg &Pramling (2000) hävdar att det i teorier om barns lärande skett en förändring i 
synsättet de senaste åren; från ett mognadsperspektiv ser man nu på lärandet som ett 
sociokulturellt erfarenhetsperspektiv. Detta innebär att man mer och mer gått ifrån tanken på att 
man måste invänta en viss mognad. Barn utvecklas genom att lära sig och lär sig genom att 
utvecklas.  
 
Forsell (2005) skriver att denna sociokulturella syn på lärande var en central poäng i den ryske 
psykologen Lev Vygotskijs syn på intellektuell utveckling och tänkande. Vygotskij menade att 
det är genom interaktion med andra i en social situation som barnet exponeras för och tar till sig 
det sätt att tänka och agera som fungerar i det samhälle där de lever.  
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Imsen (2000) konstaterar att Vygotskij såg på inlärning som ett socialt fenomen som försiggår i 
en social situation där både språket och sociala förhållanden bidrar till att utforma kunskapen. 
Han menade att all intellektuell utveckling och allt tänkande tar sin utgångspunkt i social 
aktivitet. 
 

Den sociala aspekten på mänsklig erfarenhet och mellanmänsklig kommunikation gör att 
individen kan tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras upplevelser. 
(s.14,Bråten, 1998) 

Social fostran 
Prosociala handlingar är handlingar som syftar till att stödja, hjälpa och vara till nytta för andra, 
dvs positiva handlingar som innebär motsatsen till negativa handlingar som mobbning, våld och 
kriminalitet. (Lamer, 1991) 
 

Målet för en fostran till prosocialt beteende är att barnen internaliserar allmängiltiga och 
gemensamma handlingsnormer. Det rör sig om moraliska normer som att exempelvis ta 
hänsyn till, visa omsorg om och hjälpa andra. En moralisk norm är internaliserad när 
barnet känner att det bör handla i enlighet med den, trots att det inte finns risk för att bli 
'upptäckt'. När en moralisk norm är internaliserad upplevs den komma 'inifrån'. Den 
ursprungliga normkällan, föräldrarna t ex, har förlorat sin motiverande kraft. Barnet har 
gjort normen till sin egen. (s.47, Lamer, 1991) 

 
Skolan ska förmedla allmänkunskap men lika viktigt är det att den ska hjälpa till att uppfostra 
barnen. Det innebär att skolan ska arbeta med normer, värderingar och attityder, den så kallade 
värdegrunden (ref). Skolan ska bidra till den sociala uppfostran, vilket innebär att den ska lära 
barnen hur de ska förhålla sig till varandra som medmänniskor och samhällsmedborgare. Skolan 
ska förmedla respekt för dem som tänker annorlunda och tolerans gentemot andra kulturer och 
traditioner än den egna. Ny forskning har visat att fri lek inte alltid bidrar till positiv social och 
individuell utveckling för alla; att det kan bildas hierarkier, att barn retas, strävar efter att bli 
accepterade samt att vissa barn avvisas är vanliga företeelser långt ner i förskoleåldrarna. (Lamer, 
1991) 
 
Social smitta innebär att barn beter sig mer aggressivt om deras förebilder beter sig så. Barns 
kontroll över sina egna aggressiva tendenser försvagas eller förstärks beroende på om 
förebildernas aggressiva beteende belönas eller bemöts med negativa sanktioner. Ytterligare en 
faktor som kan påverka är skolpersonalens attityder och reaktioner på mobbningsincidenter. 
(Eriksson m.fl., 2002) 
 
Lamer (1991) skriver att ny forskning tyder på att grunden för värderingar som rör gemenskap 
börjar utvecklas redan i tidig ålder. En förutsättning för målinriktad förmedling av värden är att 
de vuxna som finns i barnens omgivning klarar av att ta på sig dessa uppgifter; det gäller 
föräldrar, förskolepersonal, lärare i skolan, idrottsledare och andra vuxna. Stensaasen & Sletta 
(2000) hävdar att skolan har till uppgift att förmedla normer med allmän giltighet i samhället. 
Sådana normer utgör en del av kärnan i kulturarvet och representerar  t ex de grundregler som gör 
att demokratin kan fungera. Den ska också konkretisera grundläggande moraliska värderingar.  
 
Doverborg & Pramling (2000) menar att barn lär sig genom aktivt engagemang. Det är 
pedagogens uppgift att aktivt strukturera och organisera barns erfarenheter på ett sätt som innebär 
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att barnen måste tänka efter och dra egna slutsatser. Genom att göra barnen uppmärksamma på 
handlingar och dess konsekvenser kan pedagogen få dem att reflektera över saker de annars inte 
skulle funderat på. 

Trygghet 
Ju otryggare vår omgivning är, desto större blir vårt behov av trygghet - både som 
individer och som grupp. (s.44, Mathiasson, 1994) 
 

 Trygghet är en av de primära behoven som varje människa har, trygghet kommer som steg två 
direkt efter de basala behoven vi har av mat, dryck, värme, vila och andning. (Mathiasson, 1994) 
 
När det fysiologiska behoven är tillfredsställda kommer en ny grupp av behov - trygghetsbehov. 
Det handlar om behov av säkerhet, stabilitet, beroende, beskydd, behov av att inte känna fruktan, 
behov av struktur, regler och gränser. (Imsen, 2000) 
 
Ingen kan prestera sitt bästa och känna sig väl till mods i skolan om han eller hon inte känner sig 
säker. Alla ska kunna vara fri från rädsla. Så snart som säkerhet råder istället för rädsla försvinner 
ett element som hämmar verksamheten för såväl pedagoger som elever. När rädsla präglar miljön 
måste förändringar som syftar till att reducera eller avlägsna rädslan införas. Genom att elever 
regelbundet samarbetar tillsammans i smågrupper kommer de att lära känna varandra bättre som 
människor. Vanligtvis innebär sådana erfarenheter till att öka tryggheten hos dem som samspelar 
med varandra. (Stensaasen&Sletta, 2000) 

Synen på skolan 
Stensaasen & Sletta (2000) skriver att skolan är en arena för kontinuerlig ömsesidig påverkan, för 
social stimulering och uppbromsning, för konflikter, för vänskap och utfrysning, för social 
perception och kommunikation, för åsiktsbildning, för maktkamp, för sökande efter hållpunkter i 
en social verklighet och efter en social spegel för självbilden. Vidare skriver de att det skolan 
måste göra är att arbete för att förhindra att spelet på den sociala arenan blir destruktivt. Tecken 
på destruktiv utveckling kan vara t ex social uteslutning och utfrysning, mobbning, långvariga 
öppna eller undertryckta konflikter, skolk, elevnormer som ger utrymme för antisocialt beteende, 
eller att ett fåtal barn dominerar i och utanför klassrummet medan andra passiviseras. För det 
andra, fortsätter de, måste skolan arbeta aktivt med att förbättra barnens förutsättningar för att 
behärska spelet på den sociala arenan, med särskild tonvikt på att utveckla sociala färdigheter och 
på åtgärder som kan stärka barnens självbild. 
 
Olsson (1998) anser att grundskolan kan betraktas som en samhällets sorteringsapparat i vilken 
några elever blir vinnare och andra förlorare. Denna form av ”sortering” märks exempelvis då det 
gäller arbetssätt som innebär någon form av konkurrens mellan barnen i klassen. Denna process 
kan således ses som en orsak till en del barns psykologiska och sociala problem anser han. 
Författaren skriver vidare att ett beaktande av de gruppdynamiska processerna kan nyansera 
förståelsen av det skeendet som kallas ”sortering” och ge utgångspunkter för att bättre hantera 
den ofrånkomliga press på arbetsgrupperna som utbildning i sig ger upphov till. En analys av 
påfrestningarna kan t ex motivera utbildning i gruppsamverkan och konflikthantering för både 
lärare och barn för att skapa möjligheter till ett mera konstruktivt tillvaratagande av de 
erfarenheter skolmiljön kan ge. 
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Förankring i styrdokument 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 
 
Innehållet i Lpo94 fördelas under två rubriker: 
1. Skolans värdegrund och uppgifter (ss. 5-9) 
2. Mål och riktlinjer (ss. 9-17) 
 I läroplanen står skrivet att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 
eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Det handlar om 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta. Detta ska ske 
genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Vidare står 
också att eleven i skolan ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.  
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen i skolan skall 
utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värderingar.  Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 
för att aktivt deltaga i samhällslivet. Under rubriken "Normer och värden" betonas bl a att skolan 
ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde och tar avstånd från att 
människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Att eleverna ska medverka till att bistå 
andra människor och att de kan leva sig in in och förstå andra människors situation. 

Verklighet kontra mål och strävanden 
Men enighet om normer är inte tillräckligt för att nå målen. Det gäller också att tänka igenom hur 
man kan nå de mål som satts upp. Blicken bör riktas mot själva inlärningsprocessen i förhållande 
till målen för aktiviteterna. Dessa aktiviteter blir funktionella först när barnens upplevelser och 
erfarenheter är fruktbara när det gäller målen. (Lamer, 1991) 
Det finns tecken som tyder på att barn och ungdomar i dagens samhälle har det tuffare än förr. 
Hösten 1998 slog PBU (Psykisk barn- och ungdomsvård) larm om att de ökade barn- och 
ungdomsproblemen krävde ökade resurser, samt att nedskärningarna inom den offentliga sektorn, 
i första hand, drabbade barn och ungdomar. Det finns således ett stort behov av prevention och 
undervisning i EQ, eller emotionell och social kompetens, det skulle kunna förebygga många 
problem.Ett av de viktigaste kriterierna för att ett sådant projekt ska lyckas är att de innehåller 
sociala och emotionella färdigheter som självkänsla, självkontroll, empati och samarbete. 
(Kimber, 1999) 
 

...god måluppfyllelse förutsätter förtroendefulla relationer mellan skolpersonal, elever 
och föräldrar. (s.52, Måhlberg, Sjöblom, 2002) 

 
Läroplanerna ger bland annat skolan i uppgift att uppfostra till samarbete, tolerans, solidaritet och 
omsorg. För att förverkliga sådana planer är det nödvändigt att rektorer och lärare ger sitt bidrag 
för att skapa en trygg skolmiljö, praktiserar ömsesidigt tillitsfullt samspel och organiserar arbetet 
så att eleverna kan lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar, för att slutföra uppgifter och 
genomföra beslut som de varit med om att fatta. För att nå det målet krävs att man ständigt 
bearbetar attityder och mycket av detta arbete måste börja med skolans ledare och lärare. De 
måste öka sin förståelse för att skolmiljön har behov av ständiga förbättringar, såsom ökad 
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förmåga att samarbeta, ta ansvar och liknande. Det är nödvändigt om skolan ska hålla jämna steg 
och helst ligga något före de snabba förändringar som sker i det informationssamhällle som 
skolan är en integrerad del av. (Stensaasen & Sletta, 2000) 
 

Många skolelever blir socialt avvisade i en klass och improduktiva i skolarbetet, trots 
alla goda intentioner i läroplanerna. Det som saknas i sådana fall, är oftast styrning av 
grupprocesserna. (s.30, Stensaasen & Sletta, 2000) 

Definition av ordet grupp 
Gruppen är något mera än summan av individer, det är en väv av relationer mellan gruppens 
medlemmar. Gruppen eller de sociala relationerna är en betydelsefull aspekt på hur man upplever 
sin sociala omgivning. Interaktionen i gruppen kan förstås utifrån generella krafter i relationerna 
mellan gruppmedlemmarna och i relationen mellan gruppen och omgivningen. Gruppen som 
helhet har ett mål och inom gruppen finns krafter som underlättar eller hindrar gruppens väg mot 
målet. Man kan därför fokusera på gruppen som något skilt från varje individs mål och situation. 
Gruppen står i ett dynamiskt förhållande till omgivningen. Det finns t ex alltid krafter inom en 
grupp för förändring mot vissa mål. Det finns då också krafter som är emot denna förändring. 
Dessa krafter kan befinna sig i balans eller obalans. Om obalans uppstår kommer gruppen att röra 
sig, förändras, t ex ifråga om attityder. Gruppens mål kan t ex vara sammanhållning eller 
gemensamma attityder till en annan grupp. Gruppens mål kan också vara att dess medlemmar vill 
känna meningsfullhet och självvärde. (Olsson, 1998) 
 
En grupp kan också definieras som en konstruktion som medlemmar skapar tillsammans. 
Gruppen består enligt detta synsätt av något mera än medlemmarna: En gemensam konstruktion 
som förenar och blir betydelsefull i samspelet. Denna konstruktion gör det möjligt att samordna 
handlingar för ett gemensamt syfte. Konstruktionen kan beskrivas i termer av relationer och 
gemensamma föreställningar. Relationernas art och kvalitet blir avgörande för gruppklimat, 
sammanhållning, och konflikthantering samt för förekomst av undergrupperingar och utstötning. 
Med denna utgångspunkt blir det viktigt att studera uppbyggnaden av relationsmönstret för att 
förstå handlingarna i gruppen. (Olsson, 1998) 
 

...gruppen är inte en statisk konstruktion utan ett ständigt föränderligt samspel av krafter. 
(s.40, Olsson, 1998) 

 
En grupp består av två eller flera individer som arbetar tillsammans. Det krävs också, att 
individerna har ett gemensamt intresse av att målet uppnås. Karaktäristiskt för en fungerande 
grupp är, att det finns en dynamisk interaktion mellan medlemmarna. Det finns olika dynamiska 
mönster i en grupp beroende på behov, mål och intressen. (Möller, 2001) 

Gruppens betydelse för individen 
Att leva i grupp är livsviktigt för alla människor. Det är i gruppen vi får bekräftelse, det 
är tillsammans med andra vi utvecklas och växer. Utan grupp att spegla sig i, har den 
egna identiteten ingen att utvecklas med och mot. (s.9 Mathiasson, 1994) 

 
En individs beteende är inte identiskt hela tiden. Vi påverkas av situationen och också av den 
grupp vi befinner oss i. Det betyder inte att vi överger vår egen identitet men vi anpassar den efter 
gruppen och efter den roll vi har i gruppen. Den ideala gruppen är en grupp som tillåter ett stort 
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mått av individuell frihet, utan att vi-känslan i gruppen hotas. Ju större hot som finns i 
omgivningen  kring gruppen och ju mer osäkerhet som finns i själva gruppen, desto svårare blir 
det att tillåta och uppmuntra individuell frihet. Det finns en motsättning mellan individens frihet 
och gruppens trygghet.(Mathiasson, 1994) Tillhörighet i en grupp är ett av våra grundläggande 
mänskliga behov. Gruppen ger socialt stöd, kan få individer att känna sig värdefulla, den skapar 
sammanhang och ger  varje individ information. Gruppen behövs också för att komplettera egna 
kompetenser när olika uppgifter ska lösas. Ett starkt bindemedel är den sociala samvaron - att 
trivas med varandra. (Mannberg, 2001) 
 
Genom ömsesidigt samspel med vänner, klasskamrater, kollegor eller andra kan den enskilde lära 
sig att vinna över sig själv i motsats till att vinna över andra, skriver Stensaasen & Sletta (2000). 
De fortsätter med att ge exempel på hur det kan komma till uttryck; att låta andra välja först, att 
dämpa det egna pratbehovet och den egna aktivitetslusten för att andra ska få chans att uttrycka 
sig och utföra sin del av den gemensamma uppgiften samt att ibland ta sig an de mindre 
eftertraktade delarna av arbetet utan att gnälla. 
 
 Charles (1984) skriver om att individens beteende i hög grad påverkas av gruppens 
förväntningar, och att det individuella beteendet i sin tur påverkar gruppen. Det finns ett antal 
roller som individer kan axla i en grupp:  

• Ledaren - finns i så gott som alla grupper. Gruppledare har i allmänhet vissa 
gemensamma egenskaper. De står över genomsnittet i de flesta avseenden (intellektuellt, 
ansvarskänsla, sociala relationer och socioekonomisk status). 

• Pajasen - tar på sig rollen som gruppens underhållare. Elever kan välja den rollen för att 
dölja känslor av underlägsenhet. De gör narr av sig själva innan någon annan gör det. att 
stödja grupp- pajasens störande upptåg kan ibland vara gruppens sätt att ge uttryck för sin 
fientlighet mot läraren. Vid andra tillfällen kan han vara till nytta för alla, framförallt när 
eleverna är oroliga och spända och behöver befria sig från nervositet. 

• Syndabocken - en som tar på sig skulden och straffet för sådant som han eller hon är 
oskyldig till, bara för att vinna gruppens gillande.Lärare måste vara på sin vakt mot 
manipulationer av det slaget och rikta sina tillrättavisningar mot den eller dem som tagit 
initiativ till det klandervärda beteendet. 

• Anstiftaren - individer som ställer till bråk, men som inte tycks vara direkt inblandade i 
det. De löser ofta sina inre konflikter genom att förmå andra att uppträda på ett visst sätt.  

Olika typer av grupper 
Alla ingår vi i olika slags grupper under vår levnadstid: ursprungsfamiljen, skolklassen, 
tonårsgänget, arbetsgrupper, den nya familjen osv. Ursprungsfamilen är vår första erfarenhet av 
gruppliv och därmed också den grupp som får störst inflytande över förmågan att fungera 
tillsammans med andra senare i livet. Vi har alla en referensgrupp, en grupp som står för ideal 
och värderingar eller den livsstil vi eftersträvar. Referensgruppen kan fungera som en morot, 
något vi kan sträva efter och kämpa för. Det finns också "Dom"-grupper som är viktiga för oss 
för att definiera vilka "Vi" är och hur vi är. Det är i jämförelser med andra som individen 
profilerar sin egen identitet och även gruppen behöver jämföra sig med andra grupper för att 
profilera sig och hitta sin egen gruppidentitet.  Nackdelen med "Vi" och "Dom" tänkande är att vi 
ibland lägger all vår energi till att reta oss på "Dom", så att det tillslut inte finns någon ork kvar 
för att utveckla den egna gruppen. (Mathiasson, 1994) 
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Maltén (1998) beskriver också några olika gruppkaraktärer: 
• Den slutna gruppen - isolerar sig från övriga grupper. Flertalet av behoven tillfredsställs 

inom gruppen som ger dem tillhörighet, trygghet och identitet. Inom gruppen råder en 
stark vi-känsla men toleransen mot avvikelser är små. 

• Den devitaliserade gruppen - har ingen energi eller framåtanda. Krav på förändring, 
oavsett om de kommer inifrån gruppen eller utifrån, upplevs som ett hot Samtal om 
känslomässiga eller kontroversiella ämnen förekommer inte. 

• Den splittrade gruppen - har dålig sammanhållning och få gemensamma normer och 
regler.Individuella behov tillfredsställs oftast utanför gruppen. Enskilda gruppmedlemmar 
arbetar utan samverkan med andra. 

• Den mogna eller flexibla gruppen -  de enskilda individerna känner sig trygg i gruppen 
och därmed blir det också lättare att skapa samhörighet med andra gruppmedlemmar. 
Både individuell frihet och en strävan mot samspel, medlemmarna ses som resurser. 

 
Mathiasson (1994) skriver om två andra grupptyper; en psykogrupp som författaren beskriver 
som en grupp utan formell struktur. Den gruppen kännetecknas av känslor och närhet och det 
viktigaste i denna typ av grupp är inte vad gruppmedlemmarna gör utan hur de mår. Gruppen kan 
sägas vara relationsinriktad. Den andra gruppen kallar författaren för en sociogrupp. Den gruppen 
har en formell struktur och kännetecknas av vad gruppen tillsammans presterar, inte hur 
medlemmarna i gruppen mår. Gruppen sägs vara uppgiftsorienterad. Alla grupper pendlar mellan 
socio- och psykogrupp, allt efter behov. Stensaasen & Sletta (2000) talar om en social grupp. 
Den består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra på ett sådant sätt att de 
måste lita på varandra för att kunna få sina behov tillfredsställda och nå sina mål. 
 
Så kallade undergrupper eller subgrupper uppstår ofta på grund av att individens sociala och 
psykologiska behov inte kan tillgodoses fullt ut i den större gruppen. Vi har alla behov av 
bekräftelse, intimitet och känsla av personlig närhet - vi vill visa upp oss något så när "som vi är" 
och vi vill se den andre med en känsla av att han/hon "är sig själv". Dessa behov kan vara svårt 
att få tillgodosedda i en större grupp.(Mathiasson, 1994) 
 
Maltén(1998) beskriver sammanlagt 6 olika typer av subgrupper, varav de 3 första är gynnsamma 
för gruppen och 3 har motsatt effekt: 
1. Anhängarna - ställer upp och är lojala mot ledaren. Belönas ofta för sin lojalitet och kan ses på 
med avundsjuka av andra, kan beskyllas för inställsamhet och fjäsk. 
2. Lojalisterna - pålitliga och arbetsvilliga, visar stor arbetsglädje. Kan ibland känna sig 
undervärderade. 
3. Funktionärerna - bra på de förordningar och rutiner som råder, medlemmarna i denna grupp 
kan man ofta fråga till råds. Kan dock bli en bromskloss i gruppen utvecklingsarbete eftersom de 
ofta har ett visst motstånd gentemot förändringar. 
4. Intrigmakarna - är ute efter makt och försöker förvärva anhängare, de arbetar bakom 
kulisserna i sin strävan efter mer makt. 
5. Fraktionisterna - en grupp som vill förändra organisationen radikalt, har sällan många 
medlemmar. 
6. Klicken - drar sig undan de andra i gruppen av olika anledningar. Gruppen tar generellt avstånd 
från krav på ökad arbetsinsats eller krävande utvecklingsarbete. 
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Gruppens utveckling 
Olsson (1998) konstaterar att gruppernas dynamik kan beskrivas som ett rytmiskt skeende över 
tiden. Detta beror på att människor har vissa grundläggande sociala behov:  

• Tillhörighet - behov av att tillhöra en social gemenskap 
• Kontroll - behov av att ha inflytande på den sociala omgivningen. 
• Närhet - behov av intimitet och närhet med andra människor. 

När gruppen precis bildats dominerar inledningsvis tillhörighetsbehovet vilket innebär att 
processen präglas av medlemmarnas strävan att vara "inne" eller "med" i gruppen. Gruppens 
gemensamma tema blir att försöka inkludera samtliga medlemmar. I nästa fas dominerar 
medlemmarnas behov av att ha kontroll över de andra i gruppen eller över gruppen som helhet. 
Gruppen dynamik präglas då av att vara "uppe" eller "nere". I denna fas kan man förvänta sig att 
gruppen präglas av maktkamper. Slutligen dominerar, i en sista utvecklingsfas, närhetsbehovet. 
Gruppmedlemmarna söker nära och fördjupad kontakt med varandra. Dessa faser upprepas vid 
olika tillfällen i gruppens liv, dock alltid i samma ordning. När en medlem lämnar gruppen eller 
när denna avvecklas upprepas faserna i omvänd ordning. Enskilda medlemmar, beroende på hur 
de kunnat tillfredsställa de sociala behoven i olika grad i sin första grupp (ursprungsfamiljen), är 
benägna att ta vissa roller i gruppen eller kommer att utforma rollerna på olika sätt. T ex skulle 
valet av ledarstil kunna förstås utifrån individens möjligheter att tillfredsställa kontrollbehovet i 
samspelet inom ursprungsfamiljen. Det betyder således att gruppen präglas av medlemmarnas 
inre psykiska processer och den sociala kompetens de byggt upp i sina tidigare grupperfarenheter. 
I denna mening är teorin inte i egentlig mening en genuin gruppteori. 
 
Stensaasen & Sletta (2000) beskriver följande stadier i en  grupps utveckling: 
1. Formandet - personerna bekantar sig med varandra och bildar sig en uppfattning av de 
uppgifter som gruppen står inför. I detta stadium är det vanligt att medlemmarna känner sig 
osäkra och kanske upplever ett visst obehag. 
2. Stormandet - konflikter och individuella skillnader kommer upp i dagen. Kampen om 
positioner och roller dominerar livet i gruppen. 
3. Normerandet - handlar om klarhet och ordning. Gruppen utvecklar normer och definierar 
roller. Den bestämmer också vem som ska inneha de olika rollerna, ledarrrollen inkluderad. 
4. Utförande - målinriktat arbete kan komma igång på detta stadium. 
 
Maltén(1998) skriver om en modell där även upplösandet av gruppen ingår som en av faserna:  
1. Orienteringsfasen - gruppen håller på att bildas. En positiv ton mellan gruppmedlemmarna 
dominerar trots att även känslor av osäkerhet och aggressivitet ingår hos många. Inga klara 
normer och regler har utvecklats för gruppen i denna fas. 
2. Konfliktfasen - motsättningarna inom gruppen börjar komma fram. Enskilda kan känna behov 
av att hävda sig gentemot övriga gruppmedlemmar. I denna fas bildas också ev. subgrupper. 
Aggressionerna kommer upp till ytan och konflikterna blir fler. Här är det viktigt att kunna 
hantera konflikter på ett bra sätt för att gruppen ska kunna gå vidare på ett bra sätt. Många väljer 
dock att sopa problemen under mattan och/eller helt ignorera konflikterna. Ledarens roll 
ifrågasätts också i denna fas. 
3. Närmandefasen -  luften har rensats och norm- och regelsystem har förtydligats, alla vet vad 
som gäller. De individuella behoven har börjat samspela med gruppens behov. Den 
socioemotionella utvecklingen befästs i denna fas - i de två första är det utvecklingen av den som 
dominerat. Istället inriktar sig gruppen nu mer på produktivt vardagsarbete. 
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4. Samarbetsfasen -  De socioemotionella relationerna är nu väl etablerade, under förutsättning att 
gruppen löst tidigare problem och konflikter, och därmed finns det förutsättningar för en 
medveten uppgiftsorientering. Individerna blir resurser för gruppen och gruppen fungerar både 
inåt och utåt. 
5. Separationsfasen - upplösningen av en grupp sker sällan utan vånda. Medlemmarna lämnar inte 
bara sin arbetsgrupp utan också en social gemenskap. Inför upplösningen kan latent oro och 
oupplösta konflikter blossa upp igen. Ju mer sammansvetsad en grupp varit, desto svårare blir 
upplösningen av den samma. Åter kommer socioemotionella förhållanden i förgrunden och 
separationsångest är inte en ovanlig känsla i denna fas.  
Konfliktfasen- oundviklig? 
Olsson (1998) hävdar att det råder en relativ enighet om att "stormnings"- fasen eller 
konfliktfasen förekommer i alla relationsbildningar. I de idealföreställningar om grupptillvaron  
som finns, förekommer variation just i inställningen till konflikter. Antingen anses konfliktfasen 
vara ett tecken på misslyckande och därmed ett skäl för att ge upp gruppbildningen, eller också 
anses det att konflikter tjänar ett viktigt syfte för att gruppen ska kunna vidareutvecklas. 
Författaren menar vidare att det finns  två typer av konflikter: 
1. Relationskonflikter som har att göra med spänningen mellan personer i gruppen 
2. Uppgiftskonflikter som handlar om oenigheter rörande gruppens arbetsuppgifter. 
Konflikter kan också befinna sig på olika nivåer, med konfliktnivå menas graden av oenighet och 
hur starka uttryck konflikten tar sig. På en nivå kan konflikten vara konstruktiv för gruppen, 
medan den, när en högre nivå uppnåtts, är negativ. 
 
Det finns bara en väg ut ur en konfliktfas, enligt Maltén (1998), problemen måste 
medvetandegöras och tydliggöras. Konfrontation och konflikt ska inte ses som något obehagligt 
och något som ska undvikas, fortsätter han, det är snarare en nödvändighet för gruppens 
vidareutveckling. 

Gruppanda  
Mannberg (2001) skriver att de grupper som i början lägger ner tid på att skapa trygghet för 
gruppmedlemmarna får igen det i form av högre arbetseffektivitet. Det är under de första mötena 
som deltagarna intar sina positioner i gruppen. 
 
Mathiasson (1994) skriver att en grupp där alla är lika och ingenting någonsin förändras kan ge  
en trygghet för individerna i gruppen men att nackdelen med ett sådant gruppanda är att det ofta 
innebär att det finns litet eller inget utrymme för växande och förändring. 
 

Framgång är i hög grad beroende av moral och denna har ett intimt samband med 
fenomenet kamratanda eller gruppanda. Kamratandan ger liv åt hela gruppen, stimulerar 
och skänker en känsla av meningsfullhet och värde. (s. 232, Charles, 1984) 
 

Det finns en skillnad mellan två typer av processer i en grupp: arbetsprocess respektive 
socioemotionell process. Det råder ingen enighet vad gäller den socioemotionella processens 
betydelse, processen kan ses som en positiv bieffekt av att arbeta tillsammans i en grupp men det 
är också möjligt att vända på detta synsätt och betrakta den sociala processen som en viktig 
förutsättning för att gruppmedlemmarna ska kunna agera samordnat och med engagemang för 
uppgiften. (Olsson, 1998) 
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En annan möjlig utgångspunkt för att förstå gruppandan är att betrakta den som konsekvenser av 
gällande överordnade strukturer i samhället som styr individerna och deras relationer till 
varandra. Enligt sådana teorier är människans sociala handlingar bestämda av givna strukturella 
(makt)förhållanden i samhället. Det som sker i enskilda grupper är då följaktligen bara obetydliga 
variationer av dessa förhållanden. Förhållandet mellan gruppmedlemmar och ledaren kan t ex 
antas spegla en patriarkalisk maktstruktur som bl a tar sig uttryck i att kvinnorna får en 
underordnad roll. När normer som betonar vikten av att stå tillbaka för varandra och överbjuda 
varandra i hjälpsamhet utvecklas i en grupp kan detta härledas till centrala teser i den kristna 
ideologin. Detta kan förklaras med att denna ideologi finns som en struktur i samhället och 
därmed med stor sannolikhet återfinns i alla gruppbildningar. Även om det kan konstateras att 
vissa mellanmänskliga relationer blir likartade inom i stort sett alla sociala enheter i ett samhälle 
återstår att förstå hur dessa företeelser kommer till stånd i den konkreta situationen. (Olsson, 
1998) Alla som har sin arbetsplats i klassrummet är mer eller mindre ständigt upptagna av att 
tolka och värdera sina observationer och intryck av varandra. (Stensaasen & Sletta, 2000) 

Interpersonell kompetens 
Ett vanligt uttalande är att en grupp aldrig är starkare än dess svagaste länk. Gruppandan antas 
vara ett resultat av de enskilda individernas förmåga att vara sociala. Det kan benämnas som en 
interpersonell kompetens där gruppmedlemmarnas sociala mognad och funktionsförmåga står i 
centrum. Detta teoretiska synsätt är relativt förhärskande i privatliv och arbesliv. Ofta förklaras 
därför utstötning med att individen som lämnar en grupp är socialt omogen och därmed för 
besvärlig, att han eller hon inte platsar eller passar in i gruppen. Utstötning och mobbning kan 
således inom denna referensram ses som en sund reningsprocess inom gruppen. Delvis motsägs 
detta synsätt av sådana studier som visar att samma individ beter sig och visar helt olika "social 
mognad" i olika grupper. (Olsson, 1998) 

Ledarskap 
Klimatet och samspelet i en grupp blir påtagligt olika beroende på hur ledaren agerar. S k 
demokratiskt ledarskap, där gruppmedlemmarna uppmuntras till kommunikation och initiativ, 
stimulerar en kreativ samspelsprocess som dessutom fortgår när ledaren lämnar gruppen. 
Auktoritärt ledarskap, som innebär att ledaren styr och reglerar såväl samspel som uppgifter, 
leder till en stelare samspelsprocess med låg produktivitet och kreativitet som följd. I grupper 
med dessa ledarskap förekommer oftare syndabocksprocesser, d v s polarisering och aggressivitet 
i gruppen riktas mot en enda "oskyldig" medlem. Gruppmedlemmarna har med denna form av 
ledarskap svårigheter att upprätthålla såväl samspel som uppgiftsorientering i ledarens frånvaro. 
(Olsson, 1998) 
 
Gruppklimatet som uppstår beror på ledarskapets karaktär, det påverkar i hög grad gruppens sätt 
att fungera. (Möller, 2001)  
Människor har olika förhållande till auktoriteter - det finns tre grunddrag: 

• De beroende - anpassar sig till auktoriteter och ifrågasätter inte sin ledare. Dessa är ofta 
beroende av sin ledares uppskattning och idealiserar ofta sina chefer. 

• De motberoende - vill inte ledas av någon. De kämpar ständigt emot något: personer, 
systemet eller ideologin och kan sägas befinna sig i en evig trotsålder. Förmågan att 
prestera är hela tiden knuten till lusten att ständigt visa att andra har fel. 

• De oberoende - är känslomässigt neutrala i sitt förhållande till auktoriteter. Deras 
ställningstaganden knyts till sakfrågan och de bedömer varje situation för sig. De har 
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respekt för sina  medarbetare och litar på deras förmåga att själva ta ansvar för sitt arbete. 
(Mathiasson,1994) 

 
I sina reaktioner på oacceptabelt beteende måste läraren uppträda konsekvent och enligt de 
riktlinjer, normer och värderingar som alla enats om vad gäller beteende inom gruppen. Läraren 
måste samtidigt minnas att han eller hon genom sitt eget beteende tjänar som modell för barnen. 
(Stensaasen & Sletta, 2000) Under konfliktfasen som gruppen genomgår så är det viktigt att  
ledaren/läraren kan agera med distans till problemet och ha kunskap om 
konflikthanteringsmetoder. Det gäller främst att lyssna utan att ta parti, det går inte att lösa andras 
konflikter utan endast att hjälpa dem att lösa sina egna. Det gäller att låta den socioemotionella 
grupprocessen ta sin tid, att fördjupa gruppidentiteten samtidigt som individen får eget 
handlingsutrymme. (Maltén, 1998) 
 

Pedagogens uppgift är att påverka barns tankeutveckling, men det hjälper ingalunda att 
säga till ett barn att tänka på ett annat sätt. Detta måste barnet självt bli medvetet om.  
(s. 82, Doverborg&Pramling, 2000) 

Definition av sammanhållning 
Sammanhållning utgörs dels av individens önskan att få tillhöra gruppen, dels av gruppens 
inflytande på medlemmarna. Sammanhållning innebär det totala fältet av krafter som gör att 
medlemmarna stannar kvar i gruppen. Sammanhållning refererar dels till gruppens egenskaper, 
dels till individens behov eller intresse av gruppen.  Det är en interaktiv process mellan individen 
och gruppen, men gruppen är också en enhet i sig själv. En grupp definieras genom att den består 
av enheter som hör samman men som också kan ses som skilda åt. En sammanhållande kraft är 
således en nödvändighet för att en grupp skall kunna existera och vara urskiljbar. Ur detta 
perspektiv kan inte sammanhållning ses som en egenskap som en grupp kan ha, knappast heller 
som något som kan vara mer eller mindre. Sammanhållningen som process definierar gruppen 
och måste pågå för att gruppen ska kunna existera. Däremot kan sammanhållningsprocessen ha 
olika karaktär i olika grupper. Grupper kan hållas samman med hugg och slag. De kan också 
hållas samman av en gemensam känsla av likhet. Olika grupper använder olika metoder för att 
upprätthålla sin existens. Eftersom sammanhållningsprocessen är en aspekt på den osynliga 
gruppen är det något som gruppmedlemmarna inte själva i varje stund kan beskriva -  man kan 
bara känna av den. (Olsson, 1998)  

Sammanhållning som process 
Sammanhållning kan också ses som en grupprocess. Medlemmarna i gruppen kan vara upptagna 
av att upprätthålla sammanhållningsprocessen som en livsnödvändighet för gruppens överlevnad. 
Det blir då begripligt att de kan agera till synes primitivt och också likartat i en situation då en 
utomstående bedömer att helt andra handlingar vore förnuftiga och mer konstruktiva. Man kan 
tala om stark eller svag sammanhållning i förhållande till hur starkt processen känslomässigt gör 
sig gällande. Skolan framställs ibland som en destruktiv gruppmiljö för barn som inte presterar 
bra eller genom sitt beteende blir påfrestande för omgivningen. (Olsson, 1998) 

Definition av samarbete 
Begreppet samarbete är sammansatt av två led: "sam" och "arbete". Det första ledet, "sam" visar 
på att två eller flera gör något tillsammans. Det framhäver att det är flera inblandade i detta 
"något". Motsvarande betyder sådana ord som att skapa, göra, tillverka och jobba någorlunda 
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samma sak som att "arbeta". Samarbete kan således sägas innebära att två eller flera sätter igång 
med saker (ett arbete) och skapar ett resultat tillsammans. Man kan alltså säga att två eller fler 
samarbetar när de med gemensam kraft går ihop för att lösa en uppgift eller ett problem. Ett öppet 
och tillitsfullt samarbete kan också medverka till att var och en utvecklar en positiv självbild. 
Samspel med andra för att lösa stora och små uppgifter tillsammans och för att lära sig olika 
färdigheter och tillägna sig kunskaper leder till möjligheten att utveckla positiva förväntningar på 
sig själv och sina medarbetare. Motsatsen till samarbete är konkurrens som fungerar på så sätt att 
bara en person eller en grupp kan vinna. Lärare och barnen själva uppträder ibland som om 
konkurrens alltid tar fram det bästa  hos den enskilde och det leder i sin tur till att de skapar 
ogenomtänkta konkurrenssituationer för att stimulera prestation. (Stensaasen & Sletta, 2000) 
 

Samarbete anses äga rum, då två eller flera personer sysslar med samma uppgift, eller 
med olika delar av samma uppgift, och då omständigheterna även i övrigt är sådana, att 
de engagerade personernas prestationer på något sätt sammanställs till en total, kollektiv 
prestation. (s. 52, Möller, 2001) 

Individuell effekt 
Möller (2001) skriver att samarbete också ger en viss individuell effekt och därmed blir också 
den resulterande kollektiva prestationen, alltså resultatet av samarbetet, påverkad. Den 
individuella effekten är således av fundamental karaktär. En positiv individuell effekt, alltså en 
prestationsförbättring, skulle kunna väntas som uttryck för en "social facilitation"(då 
gruppmedlemmarna konsekvent underlättar och stödjer gruppen och dess uppgift). Kanske spelar  
också ett slags tävlingsmoment en viss roll. Förmodligen är den sociala situationen i och för sig 
stimulerande. En negativ effekt kan tänkas bero på störande inflytande, eller på att motivationen 
försvagas när det individuella ansvaret för prestationen ibland upplevs mindre starkt i 
samarbetssituationen. De effekter som erhålles kan kan också helt eller delvis vara ett uttryck för 
en tävlingseffekt som kan tänkas göra sig gällande även i en samarbetssituation. Författaren anser 
också att arbetsuppgifternas art är av betydelse för uppkomsten av den individuella effekten 
liksom den är olika för olika individer.  

Kollektiv effekt 
Det finns tre slag av effekter, som man även vid analys och diskussioner av samarbetseffekter vid 
grupparbete i skolan bör hålla åtskilda. De benämnes summationseffekt, utjämningseffekt och 
statistisk effekt. Det kallas summationseffekt när de enskilda prestationerna under samarbetet 
adderas till varandra. Exempel från skolan är att en grupp elever gör olika delar av ett 
arbetsområde var för sig och som sedan sätts samman till en helhet. Om den kollektiva 
prestationen på något sätt är en kompromiss mellan de enskilda prestationerna talas det om en 
utjämningseffekt av samarbetet. De enskilda prestationerna verkar i viss mån utjämnande på 
varandra. Exempel på utjämningseffekt i skolan är uppsatsbedömning, där det visat sig att 
subjektiva inslag reduceras om mer än en bedömare används. Den statistiska effekten inträder när 
arbetsuppgifterna är utformade så, att den kollektiva prestationen föreligger i och med att minst 
en av de samarbetande individerna slutfört sin prestation, t ex vid problemlösning. (Möller, 2001) 

Samspel och relationer 
Både det känslomässiga och det kognitiva utvecklingsförloppet är ett resultat av ett 
samspel mellan barnet och omgivningen. (s.409, Imsen, 2000) 

 
Charles (1984)  skriver att alla barn har ett starkt behov av att känna samhörighet i klassen, i 
familjen osv. När de känner sig hindrade i sin önskan att tillhöra en grupp är det vanligt att de 
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inriktar sig på ett "falskt" mål, de beteenden de utvecklar i sin strävan att nå detta är ofta icke 
önskvärda. Ett sådant icke önskvärt beteende leder då i sin tur till att de får ännu fler problem i 
klassen. De fyra förväxlade målen och den ordning i vilken eleverna eftersträvar dem är: 
1. uppmärksamhet 
2. makt 
3. hämnd 
4. isolering 
Med hänsyn till beteendenas orsaker är det, enligt författaren, lätt att förstå att barnen lever in en 
ständig vacklan mellan å ena sidan ett behov av trivsel och trygghet och å andra sidan stimulans, 
utveckling och omväxling. 
 

Barn som har stabila relationer till flera vänner blir i betydligt mindre omfattning utsatta 
för mobbning jämfört med barn som är ensamma och isolerade.(Eriksson m.fl., 2002) 
 
... barn har ett mycket starkare inflytande på socialiseringen av varandra än man 
någonsin trott." (s.441, Imsen, 2000) 

 
Skolklassen är den studerandes arbetsmiljö där samarbete och ömsesidigt stöd är viktigt, om inte 
avgörande, för att nå resultat. Ett relativt vanligt pedagogiskt arbetssätt baserar sig på idén att låta 
barnen konkurrera med varandra. Ska barnen lära sig att arbeta bättre tillsammans måste 
pedagogens arbetssätt förändras och konkurrensmomenten ersättas med samarbetstillfällen. 
(Måhlberg & Sjöblom, 2002).  
 
Med socialt samspel menas att två eller flera personer ömsesidigt påverkar varandra genom direkt 
kontakt. En av förutsättningarna för att samspel ska fungera är att deltagarna har sociala 
färdigheter. Personer med bristande social kompetens har vanligtvis svårt att bidra positivt till 
samspelet och de blir också oftare utsatta för social exkludering. (Stensaasen & Sletta, 2000) 
 

Det kan vara en stor klyfta mellan vackra formuleringar om prosociala intentioner och 
den konkreta pedagogiska praktiken. I skolans målformuleringar är förmåga till 
samarbete och tolerans viktiga aspekter, men redan i målbeskrivningen för de olika 
ämnena är det svårt att se att detta får någon konkret utformning. (s.8, Lamer, 1991) 

Social exkludering och inkludering 
Stensaasen & Sletta (2000) skriver om social exkludering. Med det menas en person som under 
längre tid inte fått tillträde eller varit kapabel till att delta i samspel såsom personen själv önskar 
det och på ett positivt sätt. Det rör sig då inte om enskilda episoder, utan om återkommande 
typiska samspelsmönster. Social inkludering och exkludering beskriver förhållanden mellan 
individ och grupp. Den inkluderade eller exkluderade parten kan t ex vara en grupp lekkamrater, 
en skolklass eller en grupp vänner. I en skolklass kan exkludering bestå i att några av barnen lär 
sig att vara tysta och att andra alltid ska prata mest, att en del inte accepteras fullt ut i klassen, 
eller att någon/några blir direkt avvisade av sina klasskamrater. De som tvingas uppleva sådana 
former för exkludering känner med stor sannolikhet att de inte hör hemma i klassen. Inkludering 
handlar om att bli accepterad i en grupp och få att aktivt kunna delta i positivt samspel. Vidare, 
menar författarna, så är social inkludering både resultatet av men också  förutsättningen för 
socialt kompetent beteende. Tillträde till en grupp kan bero på vissa sociala färdigheter men 
samtidigt är det just det att bli accepterad i gruppen som öppnar möjligheter för vidareutveckling 
av de sociala färdigheterna och uppbyggandet av kompetens.  
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Även när det gäller social kompetens är det nödvändigt att skilja mellan områden med olika typer 
av utmaningar, som exempel nämner de att få tillträde till en grupp, att handskas med en 
konfliktsituation, att visa omsorg, att bevara ett vänskapsförhållande samt att hävda egna 
rättigheter och åsikter. Dessa områden ställer var för sig olika krav på social kompetens. 
Författarnas övertygelse är dock att personer som uppnår grupptillhörighet och har vänner, är mer 
socialt kompetenta än de som har svårigheter med att bli socialt inkluderade. De populära och 
socialt inkluderade barnen "läser" den sociala situationen bättre än andra barn, de kan anpassa sitt 
beteende till ofta subtila drag i det samspel som pågår, och dessa barn är också medvetna om att 
sociala relationer utvecklas under en längre tid. Socialt avvisade barn har däremot en mer 
begränsad insikt i hur sociala situationer kan bemästras och de tar lätt till aggressivt beteende som 
social strategi även när deras egen erfarenhet borde säga dem att resultatet blir negativt. 
Efterhand uppstår det ett avstånd mellan dem och de populära barnen, möjligheten att lära sig 
positivt socialt beteende blir mindre, de får negativ respons från jämnåriga och det blir svårt att 
visa vänlighet och samarbetsvilja. Ignorerade barn kan ha andra typer av problem. De kan ha mer 
social kunskap är de avvisade barnen men problemet är att de inte klarar av att omsätta denna 
kunskap i praktiken på grund av rädsla och osäkerhet om konsekvenserna av sitt eget beteende. 
 

Ju mer undervisningen kan aktivera samspelet mellan eleverna, desto bättre lär sig 
eleverna redan under skoltiden värdet av gruppdynamisk färdighet. En sådan ger dem 
beredskap för det framtida samspelet på en arbetsplats, men också i en rad andra 
sammanhang, som t ex familjen och vänkretsen. (s.95, Maltén, 1998) 
 

Syfte 
Syftet är att ta reda på om sammanhållningen och gruppkänsla kan förbättras i en klass med hjälp 
av olika typer av samarbetsövningar.  
 
Metod 
Min undersökningsmetod var kvantitativ eftersom mina frågeställningar kunde besvaras med tre 
fasta alternativ: ja, nej och vet ej. Dessa svar räknades samman och redovisades procentuellt och 
de två enkätundersökningarna som gjordes jämfördes med varandra. 
Ett kvalitativt inslag ingick dock också: ett samtal, en muntlig utvärdering, tillsammans med 
eleverna. Detta gjordes efter att övningsserien var slutförd men innan den andra och sista 
enkätundersökningen. Den muntliga utvärderingen genomfördes för att få mer utförliga svar, ta 
del av elevernas egna tankar och uppfattningar om övningarna och om de själv tyckte att det 
resulterat i någon förändring. (Trost, 2001) 

Enkät 
Jag använde mig av gruppenkäter till barnen. Först en inledande enkät om hur de upplevde sin 
situation i skolan och klassen vad gäller sammanhållning, relationer och trygghet. Jag fanns hela 
tiden där för att förklara oklarheter samt gå igenom enkäten med dem. Eftersom jag gjorde 
undersökningen i en första klass så var jag medveten om att alla barnen i klassen inte kunde läsa 
så bra än, därför gick vi tillsammans igenom varje fråga. Därefter genomförde jag en serie 
övningar av olika slag som syftade till att stärka gemenskapen och förmågan att arbeta 
tillsammans i par och grupper. Efter att den serien var avslutad så fick barnen återigen besvara 
samma enkät för att se om något förändrats antingen positivt eller negativt. Jag valde enkäter 
eftersom jag tyckte att det var ett bra sätt att få svar på frågor. Undersökningspersonerna fick vara 
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anonyma vilket förhoppningsvis bidrog till att de vågade vara helt ärliga med hur det kände och 
tänkte. (Trost, 2001) 

Samtal/utvärdering 
För att få extra information utöver enkätsvaren som till sin natur är korfattade använde jag mig 
också av en muntlig utvärdering. En extra hjälp för mig att försöka se om det skett några 
förändringar i klassen, om de kände att sammanhållningen förbättrats eller inte, höra vad barnen 
tyckte och tänkte om resultatet utöver deras svar på enkäterna. (Trost, 2001) 

Urval 
Undersökningen omfattade barnen i en första klass i Skellefteå kommun. Alla barnen i den 
aktuella klassen var med i undersökningen - totalt 25 barn varav 12 flickor och 13 pojkar. 
Barnen i den klass där jag var under VFU:n blev mina undersökningspersoner. Orsaken till detta 
är att jag ville ha en relation till barnen eftersom jag genomförde ett antal övningar med dem. 

Material 
I min undersökning har jag använt mig av följande material: 
 
Enkäten (bilaga 1) 
Dagens kompisar (bilaga 2.1) 
Rita till musik (bilaga 2.1) 
Reporter (bilaga 2.1) 
Spegling (bilaga 2.2) 
Vad jag vet (bilaga 2.2) 
Namnövning (bilaga 2.2) 
Massagesaga (bilaga 3) 
 
Informationsinhämtandet har skett via enkäterna, via en muntlig utvärdering samt via litteratur. 
 
Bearbetning, analys och tolkning: efter att enkäterna besvarats så kan jag se om övningarna gett 
förväntat resultat eller inte. Barnen fick besvara en enkät både före och efter serien med övningar. 
Jag gjorde även en muntlig utvärdering tillsammans med eleverna.  
Efter att enkätsvaren analyserats och tolkats så kan jag se vilket resultat som framkommit och 
därefter redovisa detsamma med hjälp av tabeller. Jag kommer att vara tydlig med vilka övningar 
som genomförts och om några eller någon verkar fungera bättre än andra. Detta hoppas jag få 
svar på via enkäterna samt via den muntliga utvärderingen som jag kommer att göra med barnen. 

Genomförande 
Introducerandet av undersökningen gjorde jag med hela klassen. Jag skrev upp orden trygghet 
och samarbete på tavlan och vi diskuterade betydelsen av dessa ord. Barnen var på det klara med 
ordens betydelse och kunde ge konkreta exempel på båda. 

Enkät 
Enkäten gjordes i två omgångar, den första innan serien med övningar inleddes. Enkäten innehöll 
ett antal påståenden som barnen skulle besvara med ja, nej eller vet ej/ibland. Istället för att 
skriva orden så fanns färdiga cirklar efter varje påstående där barnen skulle rita en glad min för 
ja, en ledsen min för nej och en neutral min för vet ej/ibland.  
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Övningar 
Under 3 av de fem veckorna genomförde jag ett antal övningar i klassen, både gruppsamarbete 
och parsamarbete ingick. 

Samtal 
Efter att den sista övningen var genomförd men innan den sista enkäten gjordes så gjorde vi en 
gemensam utvärdering i halvklass vid två tillfällen men under samma dag.  

Tidsplan och procedur 
Ett PM sammanställdes och skickades in den 15 september. Efter ett par veckor blev jag tilldelad 
min handledare. Vecka 40 gick jag ut på VFU där jag gjorde den empiriska undersökningen. Jag 
gjorde min VFU i en första klass. Genomförandet av undersökningen under VFU:n såg ut som 
följer: 
Vecka 40 Lärde känna barn och personal på skolan. På fredagen introducerade jag min 
undersökning samt genomförde enkäten. 
Vecka  41 Övningar: Dagens kompisar, Rita till musik samt Reporter 
Vecka  42 Övningar: Dagens kompisar, Spegling och Vad jag vet samt Namnövning 
Vecka 43 Övningar: Dagens kompisar, Massagesaga samt muntlig utvärdering med klassen 
gruppvis. 
Vecka  44 Skolornas höstlov. Sammanställde den första enkäten, utvärderade övningarna. 
Vecka  45 Genomförde enkäten en andra gång. 
 
Början av vecka 40 ägnade jag åt att lära känna barnen och personalen, jag följde VFU-platsens 
planering och deltog i både lektionerna samt planeringstid, spårmöten och konferens. På fredagen 
denna vecka  introducerade jag  min undersökning genom att tala om orden trygghet och 
samarbete samt genomförde enkäten (se bilaga 1). Först visade jag upp enkäten och berättade om 
hur de skulle fylla i de tomma cirklarna som fanns efter varje påstående - att en glad gubbe 
betydde ja, en ledsen gubbe betydde nej samt att en neutral gubbe betydde vet ej/ibland. Eftersom 
inte alla barn kunde läsa så gick jag sedan igenom enkäten med dom. Enkäten och introduktionen 
skedde i två omgångar eftersom klassen regelbundet delas upp i två grupper och turvisas att vara 
en stund på fritids och arbeta. Jag valde medvetet ett sådant tillfälle eftersom jag tyckte det skulle 
gå smidigare att genomföra enkäten i halvklass. 
Varje vardag från och med vecka 41 och fram till fredag vecka 43 hade vi Dagens kompisar (se 
bilaga 2.1). Vecka 41 gjorde vi en övningen Rita till musik (se bilaga 2.1) samt Reporter (se 
bilaga 2.1). Vecka 42 genomförde vi övningarna Spegling, Vad jag vet (se bilaga 2.2) samt en 
Namnövning (se bilaga 2.2) Vecka 43 hette övningen Massage saga (se bilaga 3) och på fredagen 
den veckan gjordes också den muntliga utvärderingen. Vecka 44 ägnandes främst åt  
sammanställning av den första enkäten samt utvärderingen av övningarna utifrån den muntliga 
utvärderingen som jag gjorde med barnen. Vecka 45 genomfördes inga övningar utan barnen fick 
åter göra samma enkät (se bilaga 1) och den utfördes på samma sätt som den första gjorts - i 
halvklass och med gemensam genomgång av varje fråga. 

Bearbetning av data 
Jag sammanställde svaren från de båda enkätundersökningarna och gjorde en analys av de svar 
jag fått. Jag noterade eventuella skillnader och vad det i så fall kunde bero på. Hade det skett 
någon förändring i barnens attityd till varandra, hur sammanhållningen upplevdes? 
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Resultat 
Resultatet i tabeller och procentform 
 

1. Jag trivs bra i klassrummet 2. Jag trivs bra på rasterna
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Vid det första tillfället var samtliga 25 barn närvarande. 
Vid det andra tillfället var 23 av 25 barn närvarande. Detta kan ha påverkat resultatet. 
I efterhand kan man ifrågasätta alternativet vet ej/ibland. Det kan tänkas att detta svar valts ibland 
då ett ja eller nej svar egentligen varit mer sanningsenligt. Det är också sannolikt att barnen svarat 
utifrån aktuell sinnesstämning och/eller upplevelse av sammanhållning i klassen. De finns en 
möjlighet att de inte svarat utifrån ett stort perspektiv utan utifrån dagsform. 
En del av resultaten av enkät 2 kan också bero på att barnen efter samtal och övningar funderat 
mer på hur de beter sig mot andra och i hur stor grad de känner trygghet och sammanhållning i 
klassen. 

Samtal/muntlig utvärdering 
Samtalet/utvärderingen skedde i halvklass i form av en öppen diskussion. Barnen fick åter 
framföra sina tankar och ge exempel på vad trygghet, samarbete och sammanhållning innebär. 
Sedan fick de bedöma varje övning vi gjort, vilka som var bra och vilka som var mindre bra. Jag 
frågade också om de märkt av någon förändring i klassen vad gäller t ex hur samarbetet fungerar 
jämfört med innan övningsserien genomfördes. 
 
Barnen fick utvärdera varje övning och därefter gick vi in mer i detalj på om de märkt av någon 
förändring. Det visade sig att de flesta övningarna varit populära, med undantag av 
Namnövningen, som ansågs tråkig av majoriteten av eleverna. På frågan om de märkt någon 
skillnad vad gäller respekten för varandra och samarbetet så tyckte de flesta att det var likadant 
som förut. En av flickorna i klassen tyckte dock att hon lärt känna pojkarna i klassen bättre än 
hon gjort förr. De flesta barn höll med om att det var bra att försöka samarbeta mera och många 
kände också att de tänkte mer på att vara snälla mot andra och respektera deras vilja.  

Övningar 
Dagens kompisar blev ett mycket populärt inslag i den dagliga skolverksamheten. Barnen frågade 
ofta när dagens kompisar skulle bli utsedda. Denna övning syftade till att lära barnen att fokusera 
på och lyfta fram positiva saker om alla sina klasskamrater. Tanken var också att de som var 
dagens kompisar fick en chans att stå i centrum och höra positiva omdömen om sin person vilket 
kan vara bra för självkänslan. 
Rita till musik tyckte de flesta barnen var roligt. De som var negativa var det för att de ansåg att 
en del av det som de målat blev övermålat och förstört av andra under det att de flyttade runt 
kring ritpapperet. Detta var en övning i att samarbeta och i att lära sig respektera vad en annan 
gjort och inte förstöra utan bara skapa vidare på något som någon annan påbörjat. 
Reporter var en parövning som alla barnen tyckte om. Jag var noga med att inte para ihop barn 
som umgicks mycket med varandra annars. Syftet med det var att barnen skulle få veta lite mer 
om en klasskamrat som de kanske inte visste så mycket om vilket i sin tur kan leda till att de får 
bättre kontakt med varandra. 
Spegling var en övning som verkligen satte fokus på att barnen skulle vara koncentrerade och 
studera vad partnern gjorde för rörelser och miner. En övning i att fokusera sin uppmärksamhet 
helt på en annan person. 
Det bästa jag vet... var en gruppövning där vi satte oss i en ring på golvet och var och en av 
barnen fick säga vad de tyckte var det bästa i deras liv just nu. En övning i att lyssna på andra och 
också att öva sig i att vänta på sin tur. 
Namnövning var en övning i helklass. Tanken var att de skulle diskutera med varandra och 
samarbeta för att lösa uppgiften. Detta skedde inte, det blev snarare bråk om vem som skulle stå 
var. Nu i efterhand kan jag konstatera dels att övningen mest troligt var för svår för dem eftersom 
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många av dem precis knäckt läskoden och dels att en övning som denna absolut inte ska göras i 
helklass.  
Massagesagan gjordes i halvklass vid två tillfällen. Barnen tyckte mycket om denna övning och 
ingen hade problem med att bli berörd eller beröra någon annan. Denna övnings syfte är att 
barnen ska komma närmare varandra och kunna känna sig trygga och avslappnade. 
 
Diskussion 
Jag tycker att resultatet tyder på en viss skillnad vad gäller barnens inställning och även deras 
medvetenhet om vad samarbete och trygghet innebär. Samarbete ser jag som en förutsättning för 
att få en bra sammanhållning i en klass och om sammanhållningen är bra så bör också det 
enskilda barnet känna en större trygghet. Förhoppningsvis har jag nu sått ett frö som barnen och 
pedagogen fortsätter kultivera. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, att mätningarna är korrekt gjorda. Om flera undersökningar 
med samma metod kommer fram till samma resultat har undersökningen hög reliabilitet. 
Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat. 
(Thurén 2002) 
 
För att få så hög tillförlitlighet som möjligt så ska mätningarna genomföras på ett korrekt sätt och 
därigenom får undersökningen hög reliabilitet. Hög validitet innebär att det som ska undersökas 
verkligen undersöks. Trovärdigheten och kvaliteten avgörs med hjälp av dessa två aspekter. 
(Patel & Davidson, 1994) 
 
Jag tycker att min undersökning har reliabilitet eftersom enkätundersökningen genomfördes på ett 
likvärdigt sätt  vid de två tillfällena. Vad gäller den muntliga utvärderingen som gjordes så hade 
det kanske varit en fördel om samtalen bandats för att inte gå miste om något. Vad gäller 
validiteten så kan man uppfatta att enkätundersökningen mer handlar om individens upplevelse 
av tillhörighet och trivsel men det sammantagna resultatet av enkäterna kan dock ge en bild av 
hur sammanhållningen och gruppandan i klassen är, en individ påverkas ju alltid av omgivningen. 
Validiteten hade dock blivit högre genom ett tydligare samband mellan studiet av 
sammanhållning och valet av enkätfrågor. Jag hade också kunnat använda mig av observationer 
för att beskriva sammanhållningen i klassen och på det sättet kunnat dokumentera egna 
iakttagelser.  
 
Det som kan tala emot att undersökningen har reliabilitet är att de barn som deltog i studien har 
gått tillsammans alltsedan förskolan och att sammanhållningen mellan barnen redan var relativt 
god. Detta kan eventuellt ge något missvisande resultat. Det som kan tala emot både reliabilitet 
och validitet av min undersökning är som jag nämnt tidigare att barnens svar, på grund av deras 
unga ålder, kan vara avhängigt aktuella upplevelser just den dagen snarare än sett i ett större 
perspektiv. 
 
Jag valde medvetet enkät eftersom det skulle bli lättare att sammanställa svaren på de färdiga 
påståendena och på så sätt få fram en övergripande bild av hur det såg ut när det gällde 
sammanhållningen. Jag valde också att ha med alternativet vet ej/ibland eftersom en del 
påståenden kan vara svåra att svara tydligt ja eller nej på. I efterhand kan det svarsalternativet 

19 



ifrågasättas. Svaren på enkät 1 och 2 visade på vissa skillnader. Exempelvis så svarade några barn 
nej på påståendet: Jag har många kompisar i klassen (påstående 3) vid den andra 
enkätundersökningen medan ingen svarade nej på det påståendet vid första tillfället. Samma till 
synes negativa förändring vid den andra enkäten kan också ses på påstående 5 : Jag får vara med 
och leka med alla i klassen samt påstående 6: Alla i klassen är snälla mot mig. Det positiva i 
enkät 2 är att fler svarat ja på påstående 7 och 8: Jag är snäll mot alla i klassen samt Jag brukar 
hjälpa mina klasskompisar om de vill det. Som jag tidigare nämnt så kan svaren på en enkät 
bland barn i den här åldern grunda sig på händelser och/känslor som gäller den aktuella dagen 
snarare än i ett större perspektiv samt att dessa veckor av övningar och diskussioner gjort barnen 
mer medvetna om och uppmärksamma på huruvida de känner att klassen har en bra 
sammanhållning och om de känner sig trygga. 

Resultatdiskussion 
Vygotskij såg inlärning som ett socialt fenomen och menade att allt tänkande tar sin 
utgångspunkt i social aktivitet. Genom interaktion med andra i en social situation lär sig barnet 
det sätt att tänka och agera som fungerar i det samhälle där det lever. (Forsell, 2005) 
Enkäten jag genomförde utgår ifrån den enskildes upplevelser av hur  trivsel , grupptillhörighet 
och gruppandan är. Jag ville att varje barn skulle svara utifrån sina upplevelser och sedan kunde 
jag, när jag sammanställt alla enkäter, få en bild av hur sammanhållningen var generellt. En klass 
med bra sammanhållning ger interaktion mellan fler och det i sin tur gör att ”...individen kan 
tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras upplevelser” (Bråten,s.14, 1998) 
Mannberg 82001) skriver att de grupper som i början lägger ner tid på att skapa trygghet för 
gruppmedlemmarna får igen det i form av högre arbetseffektivitet. 
 
 Maltén (1998) skriver att det är bra om undervisningen i skolan bygger på att aktivera samspelet 
mellan eleverna så mycket som möjligt eftersom det ger dem beredskap för det framtida 
samspelet på en arbetsplats men också vad gäller familj och vänner. Sammanhållningen var ju det 
jag ville försöka förbättra genom de samarbetsövningar jag genomförde och vid utvärderingen 
framkom åsikter om att barnen lärt känna sina klasskamrater bättre. Även enkätsvaren från det 
andra tillfället tyder på det. Exempelvis påstående 8 handlade om huruvida barnen hjälpte sina 
klasskamrater. Här ökade antalet ja-svar vid det andra tillfället. Kimber (1999) hävdar att barn 
och ungdomar idag har det tuffare i samhället och att det därför finns ett stort behov av 
undervisning i emotionell och social kompetens för att försöka förebygga problem. Det handlar 
om färdigheter som självkänsla, självkontroll, empati och förmågan till samarbete. 
 
Påståendena 1-5 i enkäten kan säga något om känslan av samhörighet. Hur barnen trivs i skolan 
och på rasterna samt om de har vänner som de kan vara med. Påstående 1 : Jag trivs bra i 
klassrummet. När det gäller trivseln i klassrummet så har läraren en viktig roll, dels som en bra 
förebild till barnen och så har ju läraren har också möjlighet att bestämma hur undervisningen ska 
se ut, exempelvis om det ska vara mycket enskilt arbete eller om barnen ska samarbeta i hög 
grad. I Lpo94 står skrivet att undervisningen ska förbereda eleverna att aktivt kunna delta i 
arbetslivet. I arbetslivet handlar det ofta om att ha förmågan att samarbeta med andra och 
Stensaasen & Sletta (2000) anser att läraren kan bidra till att lära barnen samarbete, tolerans, 
solidaritet och omsorg eftersom det är högst sannolikt att detta kommer att krävas i deras framtida 
arbetsliv. Möller (2001) skriver att det gruppanda som uppstår i hör grad beror på ledarskapets 
karaktär, det påverkar i hög grad gruppen sätt att fungera. 
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Vid det andra enkättillfället blev det fler nej-svar på påståendet: Jag har många kompisar i 
klassen (3) men även ja-svaren hade ökat på det påståendet. Det svar som minskat är: vet 
ej/ibland. Det tolkar jag som att resultatet ändå är positivt, det vill säga att fler känner att de har 
många kompisar i klassen. Men svaren kan också tyda på en ökad medvetenhet om att ha eller 
inte ha vänner. Charles (1984) skriver att alla barn har ett starkt behov av att känna samhörighet i 
klassen. Om de inte känner samhörighet så finns risken att de utvecklar beteenden som är icke 
önskvärda och det leder till att de får ännu fler problem med relationerna till sina klasskamrater. 
Eriksson m.fl.(2002) menar att barn som har stabila relationer till flera vänner blir i betydligt 
mindre omfattning utsatta för mobbning jämfört med barn som är ensamma. Mathiasson (1994) 
hävdar att det är i gruppen som vi människor får bekräftelse, att det är tillsammans med andra 
som identiteten kan utvecklas och växa. 
 
I den andra och avslutande enkäten svarade fler ja på påståendet Jag är snäll mot alla i klassen 
(7) och ja-alternativet ökade också på påståendet om att Alla i klassen är snälla mot mig (6) vid 
det andra tillfället. Det visar på ömsesidig påverkan och social stimulering och uppbromsning. 
Det tyder på att samstämmighet råder vad gäller de tankar som Stensaasen & Sletta (2000) 
framför om att skolan är en arena för kontinuerlig ömsesidig påverkan, för social stimulering och 
uppbromsning, för vänskap och utfrysning och för sökandet efter en social verklighet och en 
social spegel för självbilden. 
 
Påstående 6, 7 och 8: Alla i klassen är snälla mot mig; Jag är snäll mot alla i klassen samt Jag 
brukar hjälpa mina klasskamrater om de vill det  kan kopplas till individens upplevelse av 
huruvida det finns en gruppkänsla och en gemenskap i klassen. Måhlberg & Sjöblom (2002) 
skriver att skolklassen är den studerandes arbetsmiljö där samarbete och stöd är viktigt, om inte 
avgörande för att nå resultat. Enligt Mannberg (2001) så är tillhörighet i en grupp ett 
grundläggande mänskligt behov. Gruppen ger socialt stöd, får individen att känna sig värdefull 
och skapar sammanhang. Imsen (2000) skriver att både det känslomässiga och det kognitiva 
tänkandet är ett resultat av ett samspel mellan individen och omgivningen samt att barn har ett 
mycket starkare inflytande på socialiseringen av varandra än man tidigare trott. Stensaasen & 
Sletta (2000) hävdar att deltagarna i en grupp måste ha sociala färdigheter för att samspelet ska 
kunna fungera. Bristande social kompetens gör att individen får svårt att bidra positivt till 
samspelet och blir oftare utsatta för social exkludering. De fortsätter med att konstatera att det 
finns olika områden som ingår i ett samspel och att vart och ett av dessa områden ställer olika 
krav på social kompetens. Det kan exempelvis handla om att handskas med konflikter, visa 
omsorg om andra samt att våga hävda sina egna rättigheter och åsikter. Ett öppet och tillitsfullt 
samarbete kan medverka till att utveckla en positiv självbild. Samspel med andra för att lösa stora 
och små uppgifter tillsammans leder till möjligheten att utveckla positiva förväntningar på sig 
själv och de man samarbetar med. Mathiasson (1994) konstaterar att det ofta i större grupper 
bildas subgrupper och att detta beror på att individens sociala och psykologiska behov inte kan 
tillfredsställas i den större gruppen. I den klass där jag genomförde enkäten fanns mindre grupper 
som oftast umgicks och lekte bara med varandra och min förhoppning var att dessa mindre 
grupper också skulle känna att de var en del av en större gemenskap och att de i sin tur var öppna 
för att samarbeta och umgås med individer utanför deras grupp. Jag tycker att resultatet av den 
andra enkäten kan tolkas som att detta också skedde 

21 



Sammanfattande diskussion och egna reflektioner. 
Den klassen jag gjorde min undersökning i hade gått tillsammans redan på förskolan och kände 
således varandra rätt väl. Sammanhållningen i denna klass var dessutom ganska bra redan. Dock 
fanns det vissa som kände sig utanför och klassen var också uppdelad i subgrupper av 
kompisgäng som föredrog varandras sällskap utan att för den skull vara tydligt fientliga mot 
utomstående. 
 
Precis som Jean Piaget har beskrivit barn i samma ålder som mina undersökningspersoner 
(Charles, 1984) så upplevde jag att barnen såg mig som en auktoritet, att det jag sa var rätt och 
riktigt. Barn i denna ålder ifrågasätter sällan vad vuxna säger till dem. Detta fick mig att inse att 
vi vuxna är mycket viktiga förebilder för barn i den här åldern. De ser hur vi vuxna beter oss 
snarare än lyssnar på vad som sägs och därför är det verkligen viktigt att vi lever som vi lär - att 
vi är bra förebilder. Vid introduktionen av min undersökning pratade vi om orden trygghet och 
samarbete, om hur man bör bete sig mot andra, att man ska behandla andra som man vill bli 
behandlad själv. Det visade sig att det krävdes upprepning av denna dialog ett antal gånger. På 
många sätt förståeligt, dels med tanke på att barn i den här åldern kan ha svårt att komma ihåg 
regler och i mångt och mycket fortfarande reagerar direkt och impulsivt. De har inte utvecklat 
förmågan att stanna upp och tänka efter innan reaktionen kommer. 
 
I Lpo94 (1999) står tydligt att skolan ska sträva efter att vara en miljö som kan erbjuda trygghet 
och vara en levande social gemenskap. Min undersökning och de övningar jag genomförde var 
just i syfte att försöka skapa en grund för det tankesättet hos barnen. 
 
Kimber (1999) skriver om social och emotionell kompetens - hur viktigt det är i dagens samhälle, 
att utveckla den biten mer i preventivt syfte, för att förhindra och minska de ökande psykiska 
problemen hos barn och ungdomar. Problem som ökar medan resurserna för att förebygga och 
behandla dem minskar. 
 
Det Lamer (1991) skrev om prosociala handlingar och social smitta var något som också kändes 
viktigt i min undersökning. Människor är flockdjur, och precis som andra flockdjur så krävs att 
de lär sig ett för omgivningen socialt acceptabelt beteende för att det ska fungera så bra som 
möjligt. En annan faktor av att vara flockdjur är ju att vi lätt smittas av andras beteende. Det 
märks rätt tydligt i till exempel mobbningssituationer, anhängarna som inte själv mobbar men 
som heller inte tar avstånd. Hon skriver vidare om att normer inte bara kan läras in en gång och 
sen sitter de där. Fostran till prosocialt beteende måste vara ett ständigt pågående arbete.  
 

När en moralisk norm är internaliserad upplevs den komma 'inifrån' [...] Barnet har gjort 
normen till sin egen. (s.47, Lamer, 1991)  

 
Inte förrän den ursprungliga normkällan förlorat sin kraft och barnet beter sig på ett sätt oavsett 
om andra finns i närheten – kan barnet sägas ha fått en egen moral. I den klass jag var förekom 
inte mobbning men det fanns barn som av en eller annan orsak inte hade samma möjlighet att 
vara med i gemenskapen. Även det var en av orsakerna till att jag ofta tog upp diskussionen om 
hur man ska bete sig mot varandra. Jag tyckte mig märka en skillnad under veckornas gång. 
Barnen blev mer benägna att säga ifrån till någon vuxen om någon behandlades illa, jag hörde 
ibland att de använde sig av mina argument vilket självklart kändes bra. Det kändes som om jag 
nått fram en bit med mitt budskap. 
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En väl fungerande grupp är inte lätt att skapa. Det finns t ex nackdelar med en grupp där alla är 
lika, en sådan grupp stagnerar lätt och utvecklas inte som Mathiasson (1994) skriver. Detta var 
aldrig heller mitt mål. Snarare var det att skapa en bra sammanhållning i klassen, ett accepterande 
och respekterande av varje individ som i sin tur ger större trygghet för var och en. 
 
Imsen (2000) och även Mathiasson (1994) skriver att trygghet ses som ett primärt behov och 
detta håller jag med om till fullo. I denna klass var det relativt vanligt med pararbete men inte lika 
vanligt med grupparbeten, barnen hade inte för vana att ta hjälp av varandra utan vände sig hellre 
till någon av oss vuxna. Även detta försökte jag förändra, bland annat genom att föreslå att de 
skulle fråga sin bänkkompis om han eller hon kanske kunde hjälpa till innan de påkallade någon 
vuxens uppmärksamhet under arbetspassen. 
 
Olsson (1998) skriver att sammanhållning är en process som definierar gruppen och måste pågå 
för att gruppen ska kunna existera. Jag lade fokus på att försöka få barnen att förstå att man skulle 
ta hand om varandra och vara snälla mot varandra – att på det sätt man vill bli behandlad måste 
man också behandla andra. Att det handlar om att respektera olikheter istället för att döma. 
 
Min föreställning har redan från början varit att barn socialiserar varandra i hög grad, som 
pedagog har du ett stort inflytande men socialiseringen mellan barnen är än större och mer 
avgörande för hur sammanhållningen och samarbetet fungerar. Imsen (2000) nämner också detta.  
Olsson (1998) skriver om en grupp att den definieras som något som medlemmar skapar 
tillsammans. En grupp skapas av dess medlemmar och förändras hela tiden, därför anser jag 
också att fokus på samarbete och respekt måste genomsyra hela verksamheten. En bra 
sammanhållning kommer inte automatiskt och består inte heller per automatik utan kräver arbete. 
 
För att ge barnen de bästa förutsättningarna man kan för att lära dem det sociala samspelet som i 
sin tur är en viktig bit av socialiseringen till att bli en fullvärdig medborgare i samhället, så är en 
bra fungerande grupp där barnen lär sig att respektera varandra och bry sig om varandra en bra 
och viktig början. Att vara inkluderad i en grupp – att det finns en bra sammanhållning är både 
resultatet av och förutsättningen för socialt kompetent beteende enligt Stensaasen & Sletta 
(2000). 
 
Maltén (1998) menar att ju mer undervisningen i skolan kan aktivera samspelet mellan eleverna, 
desto bättre lär sig eleverna värdet av gruppdynamisk färdighet. Något som de sedan får nytta av i 
framtiden när det gäller exempelvis arbetskamrater på en arbetsplats men också när det handlar 
om familj och vänner. Skolan har stor möjlighet att jobba aktivt med att lära barn samarbeta och 
samspela med varandra men detta sker inte automatiskt utan måste vara något som pedagogen 
arbetar aktivt och medvetet med. Individuellt anpassad undervisning är bra, många barn i skolan 
har idag sitt eget arbetsschema som de arbetar efter i sin egen takt. 
 
En fungerande grupp har ett gemensamt intresse av att nå ett mål och det finns en dynamisk 
interaktion mellan dess medlemmar skriver Möller (2001). Den dynamiska interaktionen kommer 
sällan per automatik och därför tror jag att övningar med fokus på samarbete kan underlätta för 
klassen att bli en väl fungerande enhet. 
 
Det finns olika typer av grupper och den grupp som Stensaasen & Sletta (2000) nämner, den 
sociala gruppen, är den typ av grupp som jag anser att en pedagog har möjlighet att skapa av sin 
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klass. En social grupp består enligt författarna av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar 
varandra på sånt sätt att de måste kunna lita på varandra för att få sina behov tillfredsställda och 
nå sina mål. Det som försvårar detta sätt att av vara är som jag ser det att individualiseringen 
ibland gör att barnen arbetar enskilt i alltför hög grad, och under senare år då betygen kommer in 
vilket kan innebära att konkurrensen ökar. Det positiva med det nya betygssystemet jämfört med 
det gamla är att alla i en klass teoretiskt kan få MVG idag medan det gamla siffersystemet gjorde 
det omöjligt att ge betyg 5 till alla. Då kunde bara en viss procent få det högsta betyget. 
 
Mannberg (2001) beskriver forskning som visar att de grupper som i början lägger ner tid på att 
skapa trygghet för gruppmedlemmarna får igen det i form av högre arbetseffektivitet. Att känna 
sig trygg är en förutsättning för att inlärningen och arbetsinsatsen blir effektiv. I detta 
sammanhang bidrar en bra sammanhållning i klassen till att ge en känsla av trygghet till den 
enskilda individen. 
 
Flera forskare bla Imsen (2000), Olsson (2002), Eriksson (2002) anser att barn i hög grad 
internaliserar och socialiserar varandra men pedagogen är inte för den skull oviktig i dessa 
processer. Möller (2001)skriver om att det gruppklimat som uppstår beror på ledarskapets 
karaktär. Stensaasen & Sletta (2000) skriver om att läraren måste minnas att han eller hon genom 
sitt eget beteende tjänar som modell för eleverna. Doverborg & Pramling (2000) hävdar att 
pedagogens uppgift är att påverka barns tankeutveckling men samtidigt vara medveten om att det 
inte hjälper att säga till ett barn att tänka på ett annat sätt, detta måste barnen själva bli medvetna 
om. Detta talar än mer för att pedagogen medvetet ska arbeta och utforma arbetspassen så att 
barnen får lära sig att jobba tillsammans. Att använda sig av övningar som syftar till att stärka 
sammanhållningen i klassen är ett sätt att göra detta på.  
 
Enligt Lpo94 (1999) skall skolan främja förståelsen för andra människor samt förmågan till 
inlevelse. Vidare står det också att skolan ska förbereda eleverna att aktivt deltaga i samhällslivet 
samt också att de ska lära sig respektera andra människors egenvärde. En bra sammanhållning i 
en klass som grundar sig i att barnen får lära sig arbeta tillsammans, respektera varandra och öva 
sig i socialt samspel ger goda förutsättningar för att nå fram till dessa mål. 

Fortsatt forskning 
Jag anser att det finns mycket kvar att forska vidare i när det gäller en grupps sammanhållning 
och attityder till varandra. Tidigare forskning visar på att en bra sammanhållning kan fås om 
barnen får arbeta mycket tillsammans. Samarbete ger också social träning inför framtiden. Det  
jag saknar är en del när det gäller individernas relationer till varandra. De mesta jag hittat lägger 
stort fokus på ledaren, vilken säkert har en stor betydelse i hur en grupp fungerar, men jag tror 
ändå att relationerna till varandra i olika grupper har en egen agenda, oavsett ledarens intentioner 
och påverkan.Enligt Imsen (2000), Olsson (2002), Eriksson (2002) påverkar individerna varandra 
i gruppen även bortsett från hur ledarskapet ser ut.  
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ENKÄT                                Bilaga1 
     
Rita in en glad mun om du håller med/svarar ja, en rak mun om du svarar vet inte eller ibland och 
en ledsen mun om du inte håller med/svarar nej. 
 
 
 
 
 
 

1. Jag trivs bra i klassrummet    
 
 
 
 
 
2. Jag trivs bra på rasterna 
 
 
 
 
 
3. Jag har många kompisar i klassen 
 
 
 
 
 
4. Jag har alltid någon att vara med på skolan 

 
 
 
 
 

5. Jag får vara med och leka med alla i klassen 
 
 
 
 
 
6. Alla i klassen är snälla mot mig 

 
 
 
 
 
7. Jag är snäll mot alla i klassen 
 
 
 
 
 
8. Jag brukar hjälpa mina klasskamrater om de vill det 

 



ÖVNINGAR  
                              Bilaga 2(1) 
 
 
Dagens kompisar 
 
Varje dags väljs två barn ut genom lottning, en i taget blir framlottad. Denna klass består av två 
grupper och barnen lottas fram en i varje grupp. Dessa två blir dagens kompisar under hela den 
dagen. Ett fotografi av barnen klistras på ett A4 och sedan får övriga i klassen komma med olika 
positiva omdömen om de barn som blivit dagens kompisar. Jag antecknar vad klasskamraterna 
säger och därefter skriver jag in deras positivia kommentarer på papperet med lättläst stil. Dessa 
papper sätts sedan upp i klassrummet så att alla kan se och läsa själva vad som sagts. Denna 
övning pågår tills dess att alla barn varit dagens kompis. 
 
 
Rita till musik 
 
Till denna övning behövs ett stort papper eftersom många barn ska rita och måla samtidigt. 
Denna övning görs i halvklass vilket i detta fall innebär ca 12 barn vid varje tillfälle. Barnen får 
placera sig runt papperet och samtidigt som de får lyssna på klassisk musik så får de börja måla 
helt fritt. Efter en stund roterar de ett steg medsols kring papperet på golvet och får således 
fortsätta måla på något som en kamrat börjat på. Här är det viktigt att jag som pedagog påpekar 
att barnen inte ska måla över eller på annat sätt förstöra det som en annan påbörjat utan istället 
fortsätta och utveckla det som påbörjats. När alla gått ett helt varv runt så avslutas målandet och 
papperet får torka. Vid ett senare tillfälle får barnen sedan varsin svart ram som gjorts av svart 
papper av tjockare kvalitet i storlek av ett A5, och denna ram ska placeras på någon plats på den 
stora målningen för att utgöra en tavla inom ramen. När barnen valt motiv så klipps bilden ut och 
den svarta ramen klistras på. Alla tavlorna hängs sedan upp i klassrummet. 
 
 
Reporter 
 
Detta är en parövning. Eleverna får en chans att berätta något om sig själva, vilket de flesta gärna 
gör. Den som är reporter får träna sig i att lyssna eftersom det barnet sedan ska presentera för de 
övriga i klassen vad den intervjuade sagt. För att inte göra detta för svårt så begränsas frågorna 
till två stycken: Vad gör dig glad? samt Vad gör dig ledsen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

 



 
 
 
Bilaga 2(2) 

Spegling 
 
Eleverna står mitt emot varandra två och två. En börjar med att vara ”personen” och den andra får 
då vara ”spegelbilden” som ska härma den förstes rörelser och miner men inte ljuden – en spegel 
kan ju inte tala. Efter en stund byter man roller. Det är viktigt att påpeka att rörelserna bör vara 
långsamma och lugna för att den som ska härma har möjlighet att hinna med och det gäller för 
”spegelbilden” i sin tur att vara fokuserad och uppmärksam på vad ”personen” gör. 
 
 
Min bästa sak just nu... 
 
Barnen får öva sig i att prata om saker de tycker om, för att bli vana att hålla tal samt öva sig i att 
lyssna på varandra. Denna övning kan göras i helklass men pga barns relativt korta 
uppmärksamhetsspann så är halvklass att föredra. Barnen sitter i ring och alla ska börja sin 
mening med samma ord, dvs: Min bästa sak just nu... och så berätta om något som de tycker är 
bäst för tillfället. Det kan vara både saker, personer och händelser – det förekommer inga sådana 
begränsningar. 
 
 
Namnövning 
 
Barnen får till uppgift att ställa sig i alfabetisk ordning efter förnamnen. De uppmanas av 
pedagogen att samarbeta och diskutera med varandra för att lösa uppgiften. Om övningen 
genomförs med yngre barn så är det inte säkert att alla lärt sig alfabetet än och därför är det till 
hjälp om detsamma finns uppsatt någonstans i klassrummet så att barnen kan ta hjälp av det. 
 
 
 
 
Samtliga dessa övningar är hämtade ur boken Lösningsinriktad pedagogik av Måhlberg K & 
Sjöblom M (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            
Bilaga 3 

Massagesaga 
 
Det var en gång en pojke och en flicka som gick ut i skogen 
 

- gå med pekfingrarna och långfingrarna över ryggen 
 
Helt plötsligt började det att blåsa väldigt mycket 
 

- svep med händerna över ryggen 
 
Det dök upp skuttande kaniner och tassande rävar 
 

- skutta med fingertopparna, springrörelser med fingertopparna 
 
Sedan började det att regna 
 

- trumma med fingertopparna över ryggen 
 
Barnen gick i rask takt mot det gamla slottet långt inne i skogen 
 

- gå med handflatorna över ryggen 
 
De knackade först på dörren och sedan gled dörren sakta upp 
 

- knacka lätt med ena handen, stryk sakta med ena handflatan 
 
Något krafsade på dörren och barnen blev rädda. Det var bara en våt katt som ville söka skydd 
 

- riv lätt med båda händerna från axlarna till korsryggen 
 
Barnen gick med tunga steg uppför en trappa. Där uppe i ett sovrum kröp det stora spindlar i taket 
 

- knyt nävarna och dunka lätt, gör spindelliknande rörelser med fingertopparna 
 
Nä, nu ville barnen hem igen så de åkte kana nerför räcket och gick ut i skogen. Helt plötsligt 
kom det en brun häst 
 

- stryk med händerna liknande en rutschkana ner över ryggen 
 
Barnen hoppade upp och red hem. När de var hemma vinkade de hej då till hästen och gick in i 
sitt hus 
 

- gör galoppsteg på ryggen 
 
 

 



 
Deras mamma hade precis tagit ut en stor pizza ur ugnen 
 

- rita en stor cirkel över hela ryggen 
 
Efter maten gick de och lade sig och mamman drog ner rullgardinen och sen så sov barnen djupt 
hela natten 
 

- stryk upprepade gånger uppifrån och ner, 
    lägg sedan händerna tungt på axlarna och håll en stund 

 
 
 
 
 
 
 
Hämtad  från: http://www.hattstugan.nu/kompismassage/kompismassage.htm. 
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