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Sammanfattning  
Vår utgångspunkt med detta arbete har varit att undersöka tryggheten i gruppen. Vårt syfte 
har varit att undersöka hur vi som pedagoger kan skapa trygghet i gruppen samt hur trygga 
barnen i de klasser där vi gjorde vår praktik i var. Vår undersökning genomfördes i en låg- 
och mellanstadieskola, i en årskurs 4 och i en årskurs 6, i Luleå kommun. Genom observation, 
enkäter och intervjuer samt tidigare forskning försökte vi få svar på våra frågor. Resultatet 
visade att lärarens främsta verktyg för att skapa trygghet i gruppen är gruppsamtal men även 
regler, rutiner och gruppstärkande övningar. Vårt resultat visade också att de berörda eleverna 
var relativt trygga i sina grupper. 
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1 Inledning 
Vi har i vårt examensarbete valt att undersöka trygghet i gruppen eftersom vissa handledare 
under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen arbetat med och pratat mycket om hur 
viktig den är för den personliga utvecklingen och för lärandet. I massmedia hör vi också ofta 
om hur dåligt våra barn mår idag. Vi tror att avsaknaden av trygghet kan spela en roll i detta. 
Eftersom tryggheten påverkar så mycket annat tror vi att kunskap om hur vi lärare skapar 
trygghet i gruppen kommer att vara till stor hjälp för oss i vårt arbete som lärare. 
 
Alla människor är olika så även eleverna i skolklassen. Det som fungerar i ett klassrum 
fungerar kanske inte i ett annat klassrum. Alla lärare måste finna sitt eget sätt att nå eleverna 
och hjälpa dem att skapa en trygg miljö att vistas i under skoltid. Vi vill därför inte genom 
detta arbete producera en mall för hur vi som pedagoger ska gå till väga, utan det vi strävar 
efter är att ge förslag som förhoppningsvis ska väcka nya tankegångar och funderingar kring 
hur vi bör arbeta för att skapa en trygg skolmiljö för våra elever.  
 
Tanken på ”en skola för alla” ska genomsyra lärarnas arbete, men för att leva upp till dessa 
starka ord som innebär att alla elever skall utvecklas och nå kunskap oberoende av 
individuella förutsättningar krävs en speciell gruppkänsla där alla måste känna tillhörighet 
och respektera varandras utgångspunkter. 
 
Vad menar vi då med trygghet i gruppen? Vi anser i likhet med vad läraren Karin Åberg 
skriver i sin bok Bland stjärnor och syndabockar att: 
 

Trygghet innebär att våga både fysisk och psykisk kontakt, att känna att man är 
en i gruppen, att man blir sedd, att man vågar komma nära (Åberg, 1994, s. 
80). 

 
 
I professor Gunn Imsens bok Elevens värld finner vi också en definition som överensstämmer 
med vår uppfattning: 
 

Trygghet innebär bl.a. att tillvaron är någorlunda stabil och förutsägbar /…/ att 
man slipper oroa sig för något obehagligt antingen det gäller svårigheter som 
har med… skolan eller kamrater att göra (Imsen, 2000, s. 284).  
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1.2 Styrdokumenten  
I Läroplanen finns stöd för att vi som lärare ska arbeta med att stärka tryggheten i gruppen. 
Läroplanen genomsyrar tanken av trygghet i skolarbetet. Vi har funnit några citat där vikten 
av trygghet uttryckligen betonas. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet läser vi att skolan ska:  
                                  

…sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära (Lpo 94, s. 9)  

 
Klassrummet ska med andra ord vara en plats där eleverna trivs tillsammans och känner sig 
trygga med varandra. I en sådan gemenskap har eleverna den bästa förutsättningen för att lära 
sig nya saker. 
 
 Vidare står det att skolan skall sträva efter att varje barn: 

 
…känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
(Lpo 94, s. 11) 

 
Varje enskild elev i skolan ska av läraren få hjälp med att känna sig trygg. Skolmiljön ska 
utformas så att det blir möjligt. Läraren ska lära eleverna att ta hänsyn till och visa respekt för 
varandra.  
 
Forskare Olsson m.fl. pekar i forskningsrapporten Förebyggande arbete mot mobbning 
saknas på att den främsta orsaken till att mobbning och kränkande behandling uppstår är 
bristen på goda sociala relationer, trygghet och respekt för andras integritet. Kränkningar och 
trakasserier måste aktivt bekämpas eftersom de senare kan leda till omfattande mobbning.  
(Olsson, Harju, Andersson, Nilsson 1999) Eftersom skolan inte kan tillåta att mobbning 
förekommer blir arbetet med gruppens trygghet ett viktigt arbete. Om detta kan vi läsa i Lpo 
94:  

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 
verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning.(Lpo 94, s. 5) 

 
Vi kan också läsa att: 
 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 
viktig roll därvidlag.(Lpo 94, s. 9) 
 

Även om hemmet givetvis har det största ansvaret för att barnet får en personlig trygghet och 
självkänsla, ska skolan och hemmet också komplettera varandra inom det här området. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att trygghet i klassrummet skapar förutsättningar för kunskap 
och inlärning. Elever som känner sig trygga och tror på sig själva har lättare för att trivas i 
skolan och är framförallt mer motiverade att diskutera sina egna åsikter, uppfattningar och 
kunskap och därmed att nå ny kunskap. Enligt Lpo 94 gäller det att: 
 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 
fram (Lpo 94, s. 6) 
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En trygg elev, i ett klimat som är öppet för skilda uppfattningar, med tro på sig själv vågar 
framföra sina åsikter, vågar ifrågasätta och skapar på så sätt dialoger vilka leder till lärande 
vilket är själva tanken med skolan.  

1.3 Syfte  
Syftet med vårt arbete är att ta reda på om det genom ett medvetet arbete går att skapa 
trygghet i gruppen?  
 
De frågor vi ställer är:  
Hur visar sig trygghet hos eleverna? 
Vilka metoder kan vi som pedagoger använda oss av för att skapa trygghet i gruppen? 

1.4 Metod 
För att få svar på våra frågor har vi använt oss av ett kvalitativt perspektiv. Läraren Conny 
Svenning beskriver i sin bok Metodboken vad som kännetecknar det kvalitativa perspektivet. I 
ett arbete med ett kvalitativt perspektiv söks inte efter antal, fördelningar eller exakta 
mätvärden utan det handlar i stället om kvalitet och om saker som hör ihop med det specifikt 
mänskliga. Trygghet i gruppen handlar om ett mänskligt beteende, som baserar sig på 
upplevda erfarenheter och känslor och följer därför inga bestämda ramar (Svenning, 2003). 
 
Vår undersökning genomfördes i en låg och mellanstadieskola i Luleå kommun. Vi studerade 
två olika klasser, en årskurs 4 med 17 stycken elever och en årskurs 6 med 16 stycken elever, 
cirka en lektionstimme per dag och klass under en fem veckors period. Vi intervjuade även 
lärarna i de berörda klasserna för att få veta mer om trygghet i gruppen. 
 
Vi valde att använda oss av observation och enkäter av eleverna och intervjuer med lärarna 
samt ett fåtal övningar. Detta val gjorde vi för att få en så nyanserad bild av verkligheten som 
möjligt. Vår observation utgjorde grunden i vår undersökning. Verkligheten kan ofta 
förskönas av gruppmedlemmarna själva när utomstående börjar fråga om något så känsligt 
som relationerna i gruppen. Syftet med de två övningar som vi genomförde i klasserna var att 
se hur eleverna samarbetade och hur trygga de var med varandra, d.v.s. mera som en 
bekräftelse på våra egna observationer än ett försök att skapa trygghet.   
  
Enkäterna, som vi delade ut till barnen, utgjordes av gruppenkäter vilket innebar att vi 
väntade i klassrummet medan enkäterna fylldes i. Gruppenkäter passar speciellt bra för 
klassrumssituationer då man effektivt förhindrar att barnen samtalar om sina svar innan alla 
besvarat dem (Svenning, 2003). Enkäterna var helt anonyma vilket vi poängterade för 
eleverna Enkäten bestod av tre sidor med totalt åtta frågor. Varje fråga bestod av två eller tre 
påståenden där eleverna skulle kryssa i det alternativ som stämde in bäst på dem själva. (Se 
resultat) Under påståendena fanns några rader där eleverna med egna ord fick motivera sina 
svar, vi valde att höra barnen på det här sättet för att få individuella svar och för att få allas 
röst i klassen hörd.  
 
Intervjuerna med lärarna genomfördes som informella intervjuer, d.v.s. utan ett strukturerat 
upplägg. Vi valde att göra så för att lära oss mer om hur de berörda lärarna arbetat/arbetar för 
att skapa trygghet i gruppen, d.v.s. för att få förslag och idéer om hur vi pedagoger kan arbeta 
med trygghet. Vi samtalade enskilt med båda läraren utifrån temat trygghet i gruppen.                                 
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2 Litteraturstudium 
Under denna rubrik har vi studerat tidigare forskning angående trygghet i gruppen. 

2.1 Gruppen 
Psykologen Rolf Granér definierar begreppet grupp i sin bok Personalgruppens psykologi. En 
grupp skiljer sig enligt honom från en samling människor genom att medlemmarna befinner 
sig i samspel med varandra. I gruppen bidrar alla genom vad de gör och vad de inte gör till det 
som händer. Samtidigt påverkas var och en av vad de andra gör och inte gör (Granér, 1994). 
 
Lektor Arne Maltén förklarar begreppet grupp på ett litet annorlunda sätt i sin bok 
Grupputveckling. I alla tider har människan sökt sig till andra människor. I samspelet mellan 
individen och gruppen läggs grunden till individens överlevnad såväl fysiskt som psykiskt. 
Hon har ett grundläggande behov av att få tillhöra en grupp. I en vid bemärkelse kan vilken 
samling människor som helst kallas för en grupp men de flesta anser att det krävs någonting 
mer för att en grupp ska uppfattas och fungera som en grupp. Gruppen behöver träffas 
regelbundet, ha gemensamma normer, ha gemensamma mål, känna samhörighet och kunna 
kommunicera (Maltén, 1992).  

2.1.1 Olika grupper 
Maltén berättar vidare om olika typer av grupper. Varje människa som social varelse kommer 
under sitt liv i kontakt med flera olika grupper som tillfredsställer olika behov hos individen. 
Malten talar om de grupper som vi kommer i kontakt med, och kallar dem för: 
 

• primärgrupp – sekundärgrupp, 
• medlemsgrupp – referensgrupp, 
• tvångsgrupp – bildad grupp – naturlig grupp.  

 
Den närmaste familjen och vännerna utgör primärgruppen. Den kännetecknas av att alla 
medlemmar står i nära kontakt med varandra och det är också här som individens sociala 
natur grundläggs. 
 
Sekundärgruppen har inte en lika stark samhörighet som primärgruppen. Den träffas mer 
sällan och vikänslan är inte lika påtaglig. Skolklasser, föreningar, anställda på ett företag är 
bra exempel på sekundärgrupper. 
 
Alla grupper, som vi människor ingår i, är medlemsgrupper men värdeanknytningen till 
gruppen kan vara mer eller mindre omfattande för de enskilda individerna. En lärare ingår i 
ett kollegium men behöver inte alltid stå för alla delar av den verksamhet som skolan 
bedriver. 
 
Exempel på referensgrupper är kyrkor, fredsrörelser och miljörörelser. Många individer delar 
dessa gruppers värderingar utan att för den skull vara medlemmar.  
 
I en tvångsgrupp har medlemmarna blivit dit placerade av myndigheten. Sammansättningen 
av gruppen har inte kunnat påverkas av medlemmarna eftersom urvalet grundat sig på t.ex. 
bostadsområde eller årskull. Skolklasser och värnpliktiga utbildningsgrupper hör till denna 
kategori. 
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Den bildade gruppen är också sammansatt av beslut uppifrån. Gruppen är tillfällig och har en 
klart definierad uppgift. Bra exempel på den här typen av grupper är en kommitté, 
projektgrupp eller expertgrupp.  
 
De som ansluter sig till en naturlig grupp har gemensamma intressen och medlemmarna 
bidrar alla med det de är till gruppens karaktär. Både ledaren och de övriga medlemmarnas 
roller utses informellt inom gruppen. Bra exempel är olika typer av idrottslag och 
kamratgäng. Ibland bildas även innegäng, t.ex. i en skolklass, där gruppens vi anda är så stark 
att den blir som en mur mot utomstående som då har svårt att komma med (Maltén, 1992). 

2.1.2 Vikten av att tillhöra en grupp 
I boken Praktisk gruppsykologi skriver kuratorn Carin Mathiasson hur livsviktigt det är för 
alla människor att leva i en grupp. Det är i gruppen vi får bekräftelse och det är tillsammans 
med andra vi utvecklas och växer. Människan är, som vi tidigare sagt, i grunden en social 
varelse och beroende av respons från andra. Att leva i grupp och att leva tryggt i en grupp är 
mycket viktigt för oss människor. Vi människor vill så gärna tillhöra en grupp och känna dess 
trygghet att vi är beredda att ge avkall på viktiga personliga värderingar, önskemål och även 
den egna utvecklingen (Mathiasson, 1994). 
 
Granér skriver även att en förutsättning för att vi människor ska få de sociala behoven 
tillgodosedda är att vi tillhör en välfungerande grupp. De sociala behoven kan beskrivas 
utifrån begreppen tillhörighet, kontroll och gemenskap.  
 

• Tillhörighet innefattar att bli accepterad som medlem i och att känna att man tillhör en 
grupp. 

• Kontroll innebär att individen ska kunna hävda sig i förhållande till andra, bli erkänd 
och accepterad för den man är. 

• Gemenskap innebär att känna trygghet och närhet tillsammans med andra (Granér, 
1994). 

 
I psykologen Björn Nilsson bok Individ och grupp läser vi att också vår hälsa och vårt 
välbefinnande påverkas av våra relationer till andra människor. I gemenskapen med andra får 
vi tillfälle att uppleva bl.a. trygghet. Vi har möjlighet att öppna oss, få information, 
bekräftelse, en ökad självkänsla samt att känna oss accepterade. Att inte ha tillgång till en 
sådan gemenskap kan kännas som en stor förlust för den enskilda individen (Nilsson, 1993). 

2.1.3 Gruppklimatet 
Granér pratar om det speciella för varje grupp som kan beskrivas som gruppens klimat eller 
identitet. Gruppmedlemmarna och hur de fungerar tillsammans ger gruppen dess egenart. I 
sättet att vara tillsammans skapas en stämning som kommer att påverka gruppens medlemmar 
både positivt och negativt. Identiteten förändras med gruppens utveckling och alla 
medlemmar bidrar till denna utveckling. För att kunna samarbeta behövs anpassning, i en 
grupp där alla är oeniga om det som är av betydelse blir sällan något gemensamt uträttat. För 
att det ska kunna utvecklas en egen gruppidentitet krävs att gemensamma ramar ifråga om 
värderingar och sätt att kommunicera på diskuteras och bestäms (Granér, 1994). 
 
Framför allt i skolans värld påverkar gruppklimatet all annan verksamhet. Åberg anser att 
gruppklimatet har en avgörande betydelse för skolarbetet. Det ger möjligheter till gemenskap, 
närhet och tillhörighet. Dock finns det givetvis även risker för utstötning och mobbning, 
vilket har en sämre inverkan på trivsel och prestation (Åberg, 1994). Mathiasson skriver att 
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mobbning kan uppstå eller förstärkas i en grupp med en ledare som inte ger utrymme för 
aggressioner, missnöje eller andra dåliga känslor. Då överförs dessa känslor på någon annan i 
gruppen. Att bli bekräftad som person för vem man är ligger till grund för hur man känner sig 
som människa. När en elev blir bekräftad stärks självkänslan och hon har större chans att 
uppnå bättre resultat i skolan. En människa som blir bekräftad för vem hon är, är mindre 
benägen att tala illa om eller mobba någon (Mathiasson, 1994). 

2.1.4 Gruppklimatets inverkan på skolarbetet 
Samtalsterapeut Eleonor Lind menar i sin bok Medkompis att elever som når goda resultat i 
skolarbetet oftare har goda relationer till kamraterna i klassen. Gruppen påverkar individens 
beteende samtidigt som gruppmedlemmarnas individuella utveckling i sin tur påverkar 
gruppens. Arbetet med att stärka och utveckla gruppen innebär att man också stärker de 
enskilda individerna. Ju mer gruppen utvecklas, desto bättre möjligheter till utveckling för 
individen (Lind,  2001). 
 
Imsen skriver också om behovet av trygghet och säkerhet i skolarbetet. Hon pekar på att en 
otrygg och ängslig elev måste anstränga sig mycket mer än en trygg elev för att reducera eller 
bli av med sin oro och ångest. (Imsen, 2000). Otrygghet och ängslan leder även till 
frustration. Mathiasson anser att i en grupp som är otrygg finns det en starkt tillbakahållande 
kraft som leder till frustration och besvikelse hos den enskilde eleven och som gör att 
individuella utvecklingsinsatser kan vara rent resursslöseri (Mathiasson, 1994). 

2.1.5 Roller i gruppen  
Nilsson berättar om hur vi i olika grupper möter och tar till oss mer eller mindre färdiga roller. 
Roller är och förblir en del av oss. Det uppkommer alltid roller i grupper. Medlemmarna beter 
sig på olika sätt, får skilda uppgifter och har olika sätt att uppträda på i gruppen (Nilsson, 
1993). Psykologen Ingegerd Wirtberg anser i sin bok Handbok för grupparbete att det finns 
två saker som låser fast människor i roller och det är egna och andras förväntningar samt de 
regler som dessa förväntningar ger upphov till. När en person fått en definierad roll kan det 
vara mycket svårt att förändra den även om rollen inte längre är önskvärd eller passar. Det 
finns några typiska rollbeskrivningar som beskriver olika rollers karaktäristiska mönster, 
dessa mönster kan man känna igen i olika gruppmedlemmars beteende men dessa 
rollbeskrivningar är bara tolkningar och är inte alltid så klara. Wirtberg beskriver dessa roller: 
 
Clownen: Det är han som alltid kommer med ett skämt och får gruppen att skratta. Ofta 
används denna roll i ett försök att hålla samman gruppen när det är fara för konflikt. Men 
rollen kan även användas för att avleda gruppens uppmärksamhet från en känslig eller 
allvarlig situation. Clownen undviker ofta direkt konfrontation eller alltför nära kontakt med 
andra. Han använder humorn som en barriär.  
 
Nej-sägaren eller kritikern: Den som intar denna roll förkastar utan att tveka andras idéer och 
opponerar sig mot deras synpunkter men kommer sällan med egna alternativ. En fara med 
sådana människor är att de andra medlemmarna i gruppen lätt hämmas och börjar tvivla på sin 
egen förmåga. Nej-sägaren kan skada gruppens värdighet och arbetslust om han får hålla på. 
 
Den dumma: Här har vi den person som alltid verkar dum eller klumpig och ställer fåniga 
frågor som alla skrattar åt. Rollen som dum används ofta för att slippa ta risker och för att 
skydda sig själv, för om jag verkar dum är jag inget hot för andra människor. Denna roll 
hjälper andra att känna sig överlägsna och duktiga. 
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Den duktiga: Denna person kan lägga fram och formulera enkla tankar på ett sådant sätt att 
folk tror att något mycket klokt har sagts. De andra gruppmedlemmarna söker ofta den 
duktigas uppmärksamhet och godkännande. Vid behov brukar den duktiga representera 
gruppen och föra dess talan inför utomstående. 
 
Den inofficiella ledaren: Det är en person som med eller utan gruppens samtycke utser sig 
själv som ledare och talesman för majoriteten av gruppen. Känslorna mot den som innehar 
denna roll kan vara blandade, gruppen kan klandra och uppmuntra honom på samma gång. 
Om rollen spelas öppet och kan diskuteras uppstår sällan problem. Det kan istället vara nyttigt 
att ha någon i denna roll. 
 
Den snälla och hjälpsamma: Denna person tar på sig rollen att hjälpa de andra och försöker 
vara allmänt snäll. Det kan innebära att den personen gör en massa arbete åt kamraterna. Den 
som intar denna roll hävdar ofta envist att gruppen är bra och att alla har trevligt tillsammans. 
Den hjälpsamma blir ofta så småningom ganska ensam eller kan bli utvald som syndabock.  
 
Syndabocken: Det är olika vem som väljs ut men alla roller kan förvandlas till syndabockar. 
Det gruppen söker är en måltavla för missnöje och irritation inom gruppen, någon som man 
kan överföra sina känslor på och som kan användas för att förklara bort svårigheter eller 
problem på. Oavsett hur det kommer sig att individen hamnar i denna roll så är det ofta helt 
tydligt att båda sidor bidrar till att rollen fortlever. Processen kan vara svår att påverka om den 
inte angrips i tid. 
 
Den omtyckta: Det är en människa som tillmäts ett särskilt värde i de andra 
gruppmedlemmarnas ögon. En sådan människa har ofta mycket lätt för att uttrycka sig, är 
intelligent och eventuellt talangfull och lovande. Men kan samtidigt vara opålitlig, bryta 
regler och kontrakt. Personen i fråga avskyr att bli kritiserad och försöker ofta vända kritiken 
mot den som framfört den. De omtyckta tycks ofta ha sin glädje i att få andra att känna sig 
glada och till mods bara de själva också blir uppskattade (Wirtberg, 1981). 
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2.2 Vikten av trygghet 
Under denna rubrik har vi studerat betydelsen av trygghet.  

2.2.1 Tre nyckelbegrepp 
Läraren Gunilla Wahlström skriver i sin bok Gruppen som grogrund att vilsna ungdomar och 
vuxna ofta har en sak gemensamt: De saknar ofta identitet, självförtroende och trygghet i sina 
liv. Utan dessa egenskaper i bagaget har människan svårt att klara sig och kunna vara en del 
av samhället. De flyger likt löven åt det håll det blåser och har ingen fast punkt att falla 
tillbaka på. Avsaknaden av de här egenskaperna leder till en otrygghet som i sin tur ofta kan 
leda till missbruk av alkohol, droger och brottslighet. Redan under uppväxtåren grundläggs de 
här viktiga aspekterna av trygghet och skolan har därför tillsammans med hemmet en viktig 
roll i att hjälpa barnen att hitta sin egen identitet, få ett gott självförtroende och en 
grundtrygghet som de kan bygga vidare på. 
 

2.2.2 Maslows behovshierarki 
Wahlström nämner även Maslows behovshierarki som ett sätt att förklara den viktiga 
betydelsen av trygghet. Människans behov kan indelas i fem olika nivåer eller trappsteg för 
att lättare illustrera det. De olika behoven är i rangordning: Fysiologiska behov, trygghet och 
säkerhet, samhörighet och kärlek, social uppskattning och slutligen självförverkligande. För 
att kunna ta steget upp till nästa nivå av behov behöver det föregående behovet vara 
tillfredsställt. Detta betyder till exempel att en individ måste känna sig trygg och säker i sig 
själv för att kunna uppleva kärlek och samhörighet tillsammans med någon annan 
(Wahlström, 1993).  
 
Nedan ser vi en illustration av Maslows behovshierarki. 
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2.3 Pedagogiskt ledarskap i klassrummet 
Lind menar att en av våra mest grundläggande behov är att bli accepterade av de människor 
som vi har omkring oss, gruppen. En gruppledare, till exempel en lärare med gruppsykologisk 
kännedom har stora möjligheter att påverka klimatet i en grupp i den riktning denne önskar 
(Lind 2001). Nilsson påpekar också hur viktig ledarens roll är: Ledaren ska se till att 
deltagarna är accepterade, att de blir bekräftade och uppmärksammade. Som ledare över en 
skolklass ska läraren uppmuntra andra, neutralisera spänningar, skapa klassanda, utdela 
beröm och kritik. Ledaren ska skapa trygghet och öppenhet i gruppen (Nilsson, 1993). 
 
Åberg menar att klimatet i en klass påverkas positivt av att pedagogen: 
 

•  Ofta och tydligt talar om sitt mål när det gäller relationer och stämningen i 
klassrummet. 

• är uppmärksam på klimatet i klassen och relationerna mellan eleverna samt vid behov 
hjälper eleverna att bearbeta problem. 

• ordentligt klargör vilka normer och regler som gäller och följer upp eventuella 
överträdelser. 

• vet vad han/hon vill med sin undervisning och diskuterar sina mål med eleverna. 
• har ett vänligt och demokratiskt sätt gentemot eleverna och ger dem medinflytande 

och ansvar. 
• är noga med att förklara, informera och uppmuntra. 
• anpassar sitt beteende och sina förväntningar efter elevernas utvecklingsnivå (Åberg, 

1995). 
 
I boken Aktiv metodik ger professor Eric Jensen förslag på hur vi pedagoger kan gå till väga 
för att bygga upp kamratkontakten i gruppen och få ett positivt klimat. Värdefullt i detta 
arbete är att pedagogen leder elevernas sätt att samspela med varandra. Syftet är att få 
eleverna att: 
 

• Lyssna och iaktta sina kamrater och på så vis lära om andra människor 
• framträda inför grupp och nå ökat självförtroende. 
• bli accepterade för att de är sig själva 
• upptäcka och lära sig saker om sig själva 
• bli medvetna om sitt eget värde (Jensen, 1997). 

2.3.1 Normer och regler 
Nilsson lyfter fram nödvändigheten av att pedagogen arbetar med normer och värderingar, 
och dessutom samtalar om vilka regler som skall gälla. Nilsson menar att pedagogen ska leda 
utvecklingen av normer som behandlar att: 
 

• Alla ska lyssna på varandra 
• alla ska kunna föra ett samtal om de vill 
• alla är viktiga 
• det är ok att ha fel 
• ingen ska döma någon 
• inga frågor anses dumma 
• ingen kan tvinga någon 
• var och en har rätt att bestämma själva i den utsträckning det går i skolan  
(Nilsson, 1993). 
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2.3.2 Rutiner 
Barnpsykologen Bo Eriksson betonar betydelsen av rutiner i sin bok Vara, växa ,lära. Med 
hjälp av olika rutiner kan pedagoger med oroliga klasser och en negativ gruppsamhörighet få 
ett bättre klimat genom att skapa en lugn inramning av elevernas dag. Pedagogen använder 
sig då av en speciell inledning och avslutning. Det är betydelsefullt för grupputvecklingen hur 
läraren börjar och avslutar lektioner som skoldagar. Regelbundna samlingar bör ske varje dag. 
Att sitta i ring och samtala varje morgon är en bra start på dagen. Antingen tar läraren upp 
olika teman eller så är det ett bra tillfälle att diskutera olika händelser, konflikter eller frågor 
som rör klassen. Eleverna lär sig tala i tur och ordning, vilket också tränar dem i att lyssna på 
varandra. Detta skapar trygghet i gruppen och respekt för att alla har olika åsikter (Eriksson, 
1987). 

2.3.3 Gruppsamtal 
I sin bok Gruppsamtal i skolan berättar läraren Karin Åberg om gruppsamtalens olika 
användningsområden inom skolan. Barn såväl som ungdomar tycker ofta om att sitta och 
prata i en liten grupp. Ibland kan det vara svårt för barnen att formulera sina tankar och att 
orka vänta på sin tur men med en lärare som hjälper eleverna att hitta ord och som styr 
samtalen blir de ofta väldigt givande för både eleverna och läraren. Alla människor, så även 
barn, har behov av tillfällen när de i lugn och ro får sätta ord på sina tankar. När barnen får 
pröva sina idéer och uppleva att deras åsikter är värda att lyssna på växer självförtroendet. 
Genom att lyssna på andras tankar inser barnen också att andra delar samma tankar och det 
känns som en stor befrielse. Samtalen hjälper också barnen att bli mer medvetna om sig 
själva, vad de tycker och sina värderingar. När barnen börjar klara av att formulera sina tankar 
och kanske även argumentera för sin åsikt växer förutom självförtroendet också 
medvetenheten om den egna identiteten och som en frukt där av blir hela gruppen mer 
sammansvetsad och trygg. 
 
Åberg ger följande exempel på användningsområden för gruppsamtal: 

• för att eleverna och läraren skall lära känna varandra 
• för att förbättra klassrumsklimatet 
• för att bearbeta konflikter 
• vid klassråd 
• för att träna uttrycksförmågan 
• i personlighetsutvecklande syfte (Åberg, 1997). 

 

2.3.4 Gruppstärkande övningar  
Wahlström skriver att huvudsyftet med gruppstärkande övningar är att skapa trygghet i 
gruppen för att elevernas inlärning ska bli så effektiv som möjligt (Wahlström, 1993).  
Åberg fortsätter på samma linje och menar att leken har stor betydelse för människans 
utveckling och kreativitet och att den lockar fram spontaniteten, fantasin och 
gemenskapskänslor hos de medverkande. Genom att medvetet använda lek och drama som 
metod i klassrumsarbetet kan vi enligt Åberg: 
 

• Göra eleverna mer samarbetsvilliga och gruppinriktade 
• öka lugnet och stabiliteten genom att känslor och spänningar får ett mer konstruktivt 

utlopp. 
• öka koncentrationsförmågan. 
• frigöra fantasin. 
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• öka förmågan till problemlösning. 
 
Det finns olika övningar som läraren kan använda sig av. Inskolnings lekar har som syfte att 
underlätta för eleverna att lära känna varandra och att skapa en avslappnad stämning i en ny 
grupp. Kontaktövningar syftar till att skapa förutsättningar för eleverna att komma närmare 
varandra och att våga röra vid varandra. Trygghetsövningar syftar till att öka tryggheten i 
gruppen genom att låta barnen känna att de är en i gruppen och blir sedda. Samarbetsövningar 
används för att stimulera förmågan till samarbete (Åberg, 1995). 
 
Sammanfattningsvis innebär tryggheten i klassrummet mycket för den enskilda eleven och 
hela klassens skolarbete och välmående. En trygg elev med tro på sig själv vågar framföra 
sina åsikter som leder till dialoger och på sikt till lärande. 
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3 Resultat 
Här redovisar vi resultatet av vår undersökning.  

3.1 Observation av klasserna 
Här redovisas observationen i klassrummet av de två berörda undersökningsgrupperna.  

3.1.1 Observation av årskurs 4 
Den här klassen var en ganska lugn klass. Flickorna i klassen var väldigt seriösa och ville 
göra bra ifrån sig i skolan. De jobbade bra på lektionerna och hjälpte varandra och också 
pojkarna. Det fanns dock två flickor som utmärkte sig genom att de var ganska bestämmande 
av sig. De ville vara ledare i klassen och fick också vara det ibland men inte alltid. Resten av 
flickorna höll ihop och vågade säga emot de två ledartjejerna i frågor som de inte höll med. 
Vid dessa tillfällen accepterade de två ledarflickorna det även om det skedde med sura miner. 
En gång i veckan hade flickorna tillsammans med läraren något som kallades Tjejsnack. Då 
samlades de i enskildhet utan pojkarna och samtalade om det som var aktuellt för stunden, 
ofta handlade det om relationen dem emellan. 
 
Pojkarna i klassen upplevde vi lite lugnare och några av dem var väldigt blyga och sade inte 
många ord åt oss under vår vistelse i klassen. Pojkarna pratade ofta mer under lektionerna än 
flickorna men eftersom det skedde ganska lågmält så hördes flickorna ändå mer. Skolarbetet 
blev ibland lidande för pojkarna när de sinsemellan diskuterade något som var roligare än det 
de egentligen skulle hålla på med. Det fanns egentligen bara en pojke som utmärkte sig 
genom att vara klassens clown. Denna pojke kom ofta i konflikt med de två ledarflickorna. 
Intresset för att reta flickor hade börjat komma i gång på allvar nu och det som började på 
skoj blev ofta till allvar. 
 
Stämningen i klassen var positiv även om konflikter uppstod ganska ofta. I konflikterna var 
ofta de två ledarflickorna och clownen i klassen inblandade. När konflikter uppstod gick 
läraren in på en gång och redde ut saken. Alla inblandade fick komma till tals men läraren 
styrde samtalet. Var och en fick berätta sin version av händelsen i tur och ordning och genom 
att läraren frågade om det verkligen var så det gick till kom erkännandena till slut. Samtalen 
om konflikterna avslutades ofta i en positiv anda och alla i klassen diskuterade vad de hade 
lärt sig av detta, d.v.s. hur de skulle reagera nästa gång de började bråka om något liknande. 
Eleverna var väldigt duktiga på att samtala om och reda ut problem som uppstod. De visste 
vad som var rätt och fel. De hade förmågan att kunna tänka sig in i den andres situation och 
känna empati.     
 
Läraren i klassen var omtyckt och respekterad av eleverna. Hon hade tydliga och klara regler 
för uppförandet i klassen. När någon pratade skulle alla vara tysta och lyssna. Att lyssna 
innebar att titta på den som pratade och inte hålla på med något annat. Ingen fick prata i mun 
på varandra. Eleverna skulle visa respekt för varandra. Läraren själv visade också respekt för 
sina elever, t.ex. när vi var där frågade hon alltid eleverna om det gick bra att vi gick runt och 
tittade vad de höll på med. Ibland var det någon elev som inte ville att någon annan än läraren 
skulle se vad den höll på med och sa då till om detta. Det märktes att eleverna kände sig 
viktiga och att de uppskattade det. Läraren tvingade ingen att redovisa någonting framför 
klassen men ändå gjorde de flesta det. De blyga pojkarna hade alltid möjlighet att redovisa 
enskilt för läraren men ofta när de hade gjort det så visade det sig att de också ville redovisa 
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inför klassen. Lärarens stöttande gav dem mod. Eleverna satt i grupper om fyra eller fem 
elever i klassrummet och katedern var flyttad så att den stod ut efter en vägg.  
 
En gång i veckan fick eleverna utse någon som skulle få veckans ros. Veckans ros innebar att 
alla elever i klassen fick ett kopierat papper med en ros på som de fick färglägga och längst 
ner på pappret fick de skriva ett namn och en motivering till varför denna person skulle få 
veckans ros. Läraren samlade in papperna och läste högt upp dem så att alla hörde. Veckans 
ros gick sällan till bästisen utan ofta till någon annan. Läraren själv var också noga med att ge 
personliga beröm till eleverna. Hon sa ofta hur stolt hon var över någon elev när denne gjort 
något bra. På samma sätt var hon inte rädd för att visa sin besvikelse när en enskild elev eller 
hela klassen gjort något dumt. Eleverna fick lite av en personlig vägledning i många frågor 
som rörde etik och moral.  
 
Helhets intrycket av klassen var att den var trygg och att de enskilda individerna vågade 
komma fram. Eleverna verkade trivas med varandra och ingen blev öppet mobbad. Eleverna 
visste vilka regler som gällde och verkade trivas med läraren och ihop med varandra. De 
flesta elever kunde öppet visa sin åsikt och också stå för den. Konflikter löstes relativt lätt 
genom samtal.  

3.1.2 Observation av årskurs 6 
Den här klassen var en väldigt flitig klass. Alla flickor utom en hade en bra sammanhållning. 
Flera av flickorna idrottade i samma klubb på fritiden och alla var väldigt intresserade av allt 
som hade med mode och utseende att göra. Flickan som stod utanför verkade inte ha så 
mycket gemensamt med de andra flickorna och var ofta ensam på t.ex. rasterna. Under vår tid 
i klassen såg vi inte att hon skulle ha blivit mobbad av de andra tjejerna utan det var mest 
problem med en pojke i klassen. De två gick inte alls ihop. Det var svårt att veta vad det 
handlade om men båda retade varandra lika mycket. Läraren var medveten om detta och trots 
att många samtal hade hållits så hade de inte funnit någon lösning på problemet. 
 
Pojkarna i klassen var väldigt tävlingsinriktade vilket förövrigt hela klassen verkade vara. Det 
var väldigt uppdelat i flickor och pojkar och det pågick en ständig kamp mellan de två lagen. 
Pojkarna var också flitiga på lektionerna men hade en tendens att kommentera det mesta 
flickorna gjorde eller sa, även om det skedde ganska lågmält.  
 
Klassen var som sagt väldigt flitig. Under lektionerna satt alla och jobbade och arbetsron gick 
inte att ta miste på. Ljudnivån var väldigt låg under lektionerna och det kunde gå väldigt länge 
utan att ett enda ljud hördes. Läraren satt vid sin kateder och höll på med sitt. Vid problem 
med uppgifter hjälpte eleverna varandra i första hand och om det inte gick så bad de läraren 
om hjälp. Eleverna satt två och två, flickor med flickor och pojkar med pojkar, vända framåt 
mot tavlan. 
 
Elevernas uppförande mot varandra var inte alltid det bästa. Många hårda ord utbyttes men 
aldrig så att läraren hörde. Vår upplevelse av det hela var att de berörda eleverna gjorde detta 
mest för att det hörde till på något sätt och inte för att det låg så mycket bakom i de flesta fall. 
Det märktes att eleverna, speciellt flickorna, var på väg in i tonåren. Pojkarnas retande störde 
flickorna ofta. Å andra sidan märktes det att eleverna kände varandra väl. Vid problem visste 
alla vem som var duktig på vad och gick ofta direkt och frågade den personen. Under tiden 
som vi var där deltog klassen i en basketturnering och både före och efter den kunde vi tydligt 
se att turneringen gav upphov till en ökad sammanhållning i gruppen.     
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Läraren i klassen var ”sträng” i den mening att hon krävde mycket av eleverna och eleverna 
presterade också väldigt mycket. Det fanns tydliga regler uppskrivna för uppförandet i 
klassen. De få gånger det uppstod problem när vi var där så sa läraren till på skarpen och 
visade verkligen hur arg och besviken hon var på eleverna.  
 
Vårt helhetsintryck av klassen är att det var en högpresterande klass där eleverna hade höga 
krav på sig själva. Tryggheten och ”vikänslan” i gruppen var stark utåt men det fanns även 
konflikter som spökade i bakgrunden. Lagandan och gemensamma intressen höll ändå klassen 
samlad. De enskilda individerna i klassen framträdde inte så tydligt, mycket på grund av att 
lektionerna mest bestod av enskilt skolarbete och inte så många andra gemensamma 
aktiviteter.  

3.2 Observation av övningar 
Första övningen vi utförde med de två olika grupperna var Stilla fridens story. Övningen gick 
ut på att eleverna agerade och spelade teater efter en berättelse som vi läste upp (se bilaga). 
Eleverna gestaltade olika förbestämda roller och var tvungna att agera allt eftersom historien 
framskred. De hade varken läst igenom eller tränat något innan. Syftet med övningen var att 
observera elevernas självförtroende genom att uppträda och vara i blickfånget för allas 
uppmärksamhet. 
 
Den andra övningen Det susar i säven (se bilaga) handlade om att eleverna i små grupper gav 
fysiskt stöd åt en av deltagarna. Eleverna stod i ring tätt ihop och en elev stod i mitten och 
blundade samtidigt som denne föll sakta åt något håll. De som bildade ringen skulle ta emot 
och försiktigt föra den fallande tillbaka till upprätt position. Målsättningen med denna övning 
var att som i första övningen att observera elevernas självförtroende, tillit, samarbete och 
ansvar. 

3.2.1 Årskurs 4, Övning 1 Stilla fridens story 
Vi presenterade övningen för eleverna i klassen och berättade att de skulle få agera och spela 
teater utifrån ett bestämt manus som vi läste upp samtidigt som eleverna skulle agera. 
Eleverna blev glada och rollutdelningen gick snabbt, de flesta ville ha en roll i pjäsen. 
Pojkarna ville vara cowboy eller rövare och flickorna ville vara den sköna jungfrun eller 
hästen. Vi började läsa upp historien och eleverna stod förväntansfulla och lyssnade efter när 
rollen de skulle agera efter involverades i berättelsen. Eleverna tycktes ha roligt, många 
skrattade. Vi observerade att under de partier i berättelsen där pojkarna och flickorna var 
tvungna att beröra varandra på olika sätt gick det inte lika lätt att agera, flickorna fnissade och 
pojkarna ville inte agera efter manuset utan ville hellre göra egna tolkningar. Däremot när 
pojkarna skulle beröra varandra uppfattade vi inga sådana problem utan istället blev det lite 
väl hårt och överdrivet. Flickorna var mer försiktiga och vågade inte riktigt agera ut i full 
utsträckning med rörelser och ljud. 
 
Efter övningen satte vi oss ner i ring och pratade med de elever som hade en roll i storyn. Vi 
frågade hur det kändes att agera efter ett bestämt manus och alla tyckte det kändes bra. Några 
av flickorna tyckte det var lite pirrigt att inte veta vad de skulle göra. Flickorna ansåg att 
pojkarna var hårdhänta ibland och även fega som inte vågade ta på dem och på så sätt inte 
följa berättelsen. Pojkarna tyckte att flickorna kunde ha agerat mera. Det eleverna var 
överrens om var att de tyckte övningen var rolig och annorlunda och ville gärna göra om den 
igen! 
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3.2.2 Årskurs 4, Övning 2 Det susar i säven 
Denna övning presenterade och introducerade vi sista veckan under vår VFU. Vi delade in 
klassen i grupper om 6 stycken hälften pojkar och hälften flickor i den utsträckning det gick. 
Vi såg även till att deltagarna i grupperna var lika i storlek. De flesta hade redan gjort denna 
övning förut men tyckte det ändå skulle bli roligt att göra om den igen. Grupperna ordnade 
egna system om vem som skulle vara i mitten. Vissa grupper tog varannan flicka varannan 
pojke, en del grupper följde den turordning de stod i ringen. Vi ansåg att eleverna klarade av 
det bra utan onödiga diskussioner. Dock så var det klassens två flickor som gärna ville 
bestämma i mån och mycket som vi la märke till intog den beslutande rollen i den grupp de 
var i.  
Vi observerade att personen som var i mitten gärna till en början ville tjuvkika och inte riktigt 
litade på att kamraterna skulle ta emot. Efter ett tag släppte dock tvivlet när denne märkte att 
kompisarna tog emot och att det gick bra och kändes tryggt. Vi gick runt och observerade de 
olika grupperna och märkte ingen skillnad mellan pojkarna och flickorna. Det märktes att de 
utfört övningen förut och hade tillit och förtroende för varandra. 
 
Efter övningen samlade vi klassen och pratade med dem om hur de upplevde att vara i mitten. 
De tyckte, som vi observerat, att det var läskigt i början att falla baklänges men att efter ett tag 
så var det inte lika läskigt eftersom kamraterna tog emot i fallet. Vi frågade om de kände sig 
trygga i den situation de var i. Både flickorna och pojkarna ansåg att de kände sig trygga i 
ringen. Några flickor tyckte det var otäckt till en början att vara den som skulle ta emot för 
tänk om man inte skulle orka hålla emot? 
 
Sammanfattning: Övningarna och samtalen i årskurs 4 efter de båda övningarna visar på att 
trygghet fanns i klassen. 

3.2.3 Årskurs 6, Övning 1 Stilla fridens story 
På samma sätt som i årskurs 4 presenterade vi övningen och berättade hur den gick till. 
Eleverna skrattade men vi la märke till att stämningen inte var den samma som i åk4 eftersom 
vi var tvungna att fördela ut rollerna. Ibland blev det protester men de gick tillslut med på att 
agera efter den roll de blev tilldelade. Vi började läsa upp historien och eleverna stod och 
väntade nervöst på att deras gestalt skulle involveras. Allteftersom berättelsen framskred och 
alla roller var innefattade upplevde vi att stämningen ändrades och det blev mera avslappnat. 
När vi kom till den ”kritiska delen” av berättelsen när pojkarna och flickorna skulle beröra 
varandra märkte vi ungefär samma sak som i åk4. Flickorna fnissade och tittade på varandra, 
pojkarna började agera efter ett eget komponerat manus. Vi läste om stycket och det gick 
bättre, de gjorde det som lästes upp men i en mildare variant dock under fniss och skratt. Vi 
observerade att flickorna var mera framåt och agerade med stora rörelser och ljud. Pojkarna 
verkade mera försiktiga. 
 
Efteråt samtalade vi om hur de upplevde övningen. Flickorna pratade mest, de tyckte det var 
roligt och ibland ”skämmigt”. Flickorna tyckte att pojken som spelade cowboy var feg som 
inte vågade pussa på kinden. Pojkarna tyckte partiet där cowboyen slogs med rövarna var 
roligast och pratade om den händelsen sinsemellan tills flickorna avbröt deras diskuterande.  
Vi frågade om de ville göra om övningen och då själva bestämma rollinnehavarna. Det ville 
alla eftersom de nu visste hur berättelsen var. 

3.2.4 Årskurs 6, Övning 2 Det susar i säven 
Även i årskurs 6 presenterade vi denna övning under sista veckan. Som i årskurs 4 hade de 
flesta redan gjort denna övning förut. Vi delade in klassen på samma sätt som i förra klassen. 
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Vi observerade att i grupperna tog flickorna över och bestämde vem som skulle vara i mitten. 
Det löste sig relativt smidigt, pojkarna lät flickorna bestämma utan alltför mycket 
diskussioner men vi la märke till att pojkarna tittade menande på varandra. De är nog vana att 
flickorna bestämmer! 
 
Vi iakttog att även i dessa grupper litade inte den som var i mitten på att kamraterna verkligen 
skulle ta emot. Men som i årskurs 4 släppte otryggheten efter ett tag. Dock tog det längre tid 
innan personen i mitten kunde slappna av och lita på sina kompisar. Pojkarna kunde vara 
hårda emot varandra och nästan knuffa tillbaka personen i mitten medan flickorna var mer 
lugna och sansade. Vi observerade att i vissa grupper ville inte flickorna riktigt ta ordentligt 
på pojkarna och vice versa. 
 
Efter övningen diskuterade vi tillsammans om hur de upplevde att vara den i mitten. I överlag 
tyckte alla det var otryggt till en början men att det gick bättre allteftersom. Flickorna tyckte 
som vi även observerade att pojkarna flamsade och kunde ha varit mera engagerade. De 
upplevde att de var lite rädda när de visste att en pojke stod bakom och skulle ta emot. 
Pojkarna var mest tysta och mumlade något om att det gick väl bra att utföra övningen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att övningarna och samtalen i årskurs 6 efter de båda 
övningarna visade att viss trygghet fanns, främst bland tjejerna. 
 
Tryggheten och tilliten till klasskamraterna verkade inte lika bra i årskurs 6 som i årskurs 4 på 
grund av att alla elever inte verkade lika pigga och förväntansfulla på att få agera. Det var 
mycket tjafs. I årskurs 4 var alla mer positivt inställda och stämningen mellan eleverna var 
bättre än i årskurs 6. 

3.3 Elevenkäterna 
Enkäterna bestod av åtta frågor med två eller tre påståenden på varje fråga. Eleverna svarade 
genom att kryssa i en ruta efter det påstående som passade bäst. Det fanns även utrymme för 
eleverna att med egna ord ge en förklaring till sina svar under varje fråga.  

3.3.1 Årskurs 4  
Fråga 1. A Jag trivs bra i min klass. 
              B Jag trivs inte så bra i min klass. 
 
14 elever trivdes bra i sin klass. De flesta angav som orsak att alla var snälla med varandra. Så 
här skrev en elev:  
 

Jag trivs bra för mina kompisar är snälla mot mig. Och vi samarbetar bra. 
 

Andra orsaker var att de sällan bråkade och att fröken var så snäll. 3 av eleverna trivdes inte 
så bra i sin klass. De tyckte att det var för mycket bråk och att vissa bestämde över andra. En 
elev svarade så här: 
 

Ibland tror vissa att dom bestämmer över mig.  
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Åk 4, fråga 1

14

3

A B  
 
 
 
Fråga 2. Kan du och dina klasskamrater vara tillsammans med vem som helst i klassen 
då ni går ut på rast?  
Svarsalternativ: Ja eller Nej 
 
15 elever ansåg att de kunde vara tillsammans med vem som helst när de gick ut på rast. 
Några svarade att det bara gick bra ibland eftersom det ibland blev gräl. De flesta skrev ändå 
att alla var snälla mot varandra och att alla fick vara med. Så här löd en motivering: 
 

Alla kan vara med varandra för vi känner varan och vi bryr oss om 
varandra. 

 
2 elever i klassen svarade nej eftersom vissa inte ville vara med alla och för att vissa fuskade. 
 

Åk 4, fråga 2

15

2

Ja Nej  
 
 
Fråga 3. Kan du och dina klasskamrater vara tillsammans med vem som helst i klassen 
då ni ska arbeta två och två eller jobba i grupp?  
Svarsalternativ: Ja eller Nej  
 
11 elever kunde arbeta med vem som helst i klassen då de arbetade i par eller i grupp. De 
flesta angav den goda samarbetsförmågan som orsak. En elev svarade så här: 
 

Vi respekterar varandra och samarbetar bra. 
 
De 6 elever som svarat nej tyckte att det blev för surrigt vid sådana tillfällen och att vissa bara 
ville bestämma över andra. En pojke menade att:  
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Vi gör bara andra saker hela tiden. 
 

Åk 4, fråga 3

11

6

Ja Nej
 

 
 
Fråga 4. A Jag känner mig aldrig rädd i vår klass 
              B Jag känner mig rädd ibland i vår klass. 
              C Jag känner mig ofta rädd i vår klass. 
 
14 elever kände sig aldrig rädd i klassen. Orsaken var att de kände sig trygga i klassen och 
tyckte inte att det inte fanns något att vara rädd för eftersom alla kände varandra. Så här skrev 
en elev: 
 

Jag känner mig trygg i min klass för jag får vara med. 
 
Några tyckte att det berodde på att alla var så snälla med varandra och för att alla var så bra 
kompisar. 3 elever svarade att de kände sig rädd ibland. 2 av dem skrev att det berodde på att 
några var dumma med dem. Den tredje eleven skrev så här: 
  

Jag brukar varaa rädd att redovisa.  
 

Åk 4, fråga 4

14

3

0

A B C  
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Fråga 5. A Jag vågar alltid säga vad jag tycker. 
              B Jag vågar sällan säga vad jag tycker. 
              C Jag vågar aldrig säga vad jag tycker. 
 
 11 elever vågade alltid säga vad de tyckte. Många motiverade sina svar med att alla fick 
tycka som de ville. En elev uttryckte det så här: 
  

För att vi är en bra klass och ingen skrattar om man säger fel. 
 

Andra motiveringar var att de var modiga, barn hade rätt att säga sin mening och för att 
annars var man feg. 5 elever vågade sällan säga vad de tyckte men fyra av dem visste inte 
varför. En elev svarade att den inte vågade:  
 

 För den som har gjort den blev ledsen. 
 
 1 elev vågade aldrig säga vad han tyckte:  
 

För jag är rädd. 
 

Åk 4, fråga 5

11

5

1

A B C  
 
 
Fråga 6. A Om jag är ledsen kan jag alltid visa det för min klass. 
              B Om jag är ledsen vill jag inte visa det för klassen. 
 
9 elever hade kryssat i svarsalternativ B, d.v.s. att de inte ville visa för klassen om de var 
ledsna. Många av eleverna visste inte varför: 
 

 Det bara är så.  
 
Några trodde att då kanske de andra skulle skratta åt dem och därför kändes det bäst att inte 
visa det. De 8 elever som kunde visa att de var ledsna inför klassen vågade göra det eftersom 
de visste att ingen skulle skratta. 
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Åk 4, fråga 6

8
9

A B  
 
 
 
Fråga 7.A I vår klass tycker ingen att det gör något om man svarar fel på en fråga. 
             B I vår klass tycker några att det gör någonting om man svarar fel på en fråga.  
 
16 elever svarade att ingen tyckte att det gjorde någonting om man svarade fel på en fråga. 
1 elev ansåg att några tyckte att det gjorde någonting om man svarade fel på en fråga. (På den 
här frågan var eleverna inte tvungna att motivera sina svar) 
   

Åk 4, fråga 7

16

1

A B  
 
 
Fråga 8. Har du svarat fel på någon fråga någon gång? Om du har svarat fel någon 
gång skriv då på raderna och tala om vad som hände den gången du svarade fel. 
 
De flesta av eleverna hade svarat fel på någon fråga någon gång. De allra flesta elever svarade 
att det då inte hade hänt någonting speciellt. En elev svarade att då hade de andra börjat viska. 
En annan elev skrev att då hade fröken sagt att det inte gjorde någonting. (På den här frågan 
fanns det ingen ja eller nej ruta att kryssa i utan eleverna skulle bara svara med egna ord.) 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

21

 

3.3.2 Årskurs 6 
Fråga 1. A Jag trivs bra i min klass. 
              B Jag trivs inte så bra i min klass. 
 
13 elever hade kryssat i att de trivdes bra i klassen. De flesta hade svarat att det berodde på att 
de hade sina kompisar i klassen och att nästan alla var snälla med varandra. En elev skrev så 
här: 
 

Men bara tjejerna är trevliga.  
 

Någon skrev att det berodde på att de hade så roligt, att de skämtade ganska mycket och att 
fröken var så bra. Några skrev att killarna inte var så snälla eftersom de retade flickorna och 
sa dumma saker. 2 elever hade kryssat i båda alternativen och är inte med i 
cirkeldiagrammet. 1 elev hade valt alternativ B och motiverade det med att: 
 

Killarna kallar mig en massa saker som t.ex. fetto och tjejerna får mig att 
känna ensam.  

 
 

Åk 6, fråga 1

13

1

Ja Nej
 

 
 
Fråga 2. Kan du och dina klasskamrater vara tillsammans med vem som helst i klassen 
då ni går ut på rast?  
Svarsalternativ: Ja eller Nej 
 
7 elever svarade att de kunde vara tillsammans med vem som helst på rasterna. Många skrev 
att orsaken var att hela klassen gjorde saker tillsammans och att alla fick vara med.  
 

Men det är ju ingen som inte får vara med. 
 
En svarade att det var kul att vara med klasskompisarna och två visste inte varför. Två av 
eleverna hade kryssat i både ja och nej och finns inte med i cirkeldiagrammet. Av de 7 elever 
som kryssat i nej skrev flera att de bara var tillsammans med dem de kände bäst på rasterna. 
Flera skrev också att det gick bra att vara med tjejerna men inte med killarna. En elev skrev så 
här: 
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Det finns några som hatar varandra och några som är utanför och alla inte 
är ju inte kompisar. 

 
 En elev skrev att ibland ska dem som hon var med på rasten gå iväg och prata om någonting 
men då gick hon och var med någon annan. Två elever skrev: 
 

Alla är väl olika. 
 

Åk 6, fråga 2

77

Ja Nej
 

 
 
Fråga 3. Kan du och dina klasskamrater vara tillsammans med vem som helst i klassen 
då ni ska arbeta två och två eller jobba i grupp?  
Svarsalternativ: Ja eller Nej  
 
9 elever ansåg att de kunde jobba med vem som helst i klassen vid par och grupparbeten. 
Detta berodde enligt flera elever på att nästan alla var samarbetsvilliga. Flera elever skrev 
också att det visserligen gick men med ett tillägg: 
 

 Bara det inte är kille och tjej.  
 
En elev skrev att det hade de lärt sig nu och en annan elev skrev att de klarade av det för att de 
var tvungna. En skrev att de andra kunde göra det med varandra men inte med henne. De 
flesta av de 6 elever som svarat nej angav som orsak att det inte gick att jobba tjej och kille 
tillsammans. Två skrev att vissa inte kunde koncentrera sig när de jobbade i grupp. En elev 
visste inte varför det inte gick, det bara var så. 1 elev hade kryssat i både ja och nej och finns 
inte med i cirkeldiagrammet. 
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Åk 6, fråga 3

9

6

Ja Nej
 

 
 
Fråga 4. A Jag känner mig aldrig rädd i vår klass 
              B Jag känner mig rädd ibland i vår klass. 
              C Jag känner mig ofta rädd i vår klass. 
 
11 elever hade kryssat i svarsalternativ A på denna fråga. De flesta uppgav att det inte fanns 
något eller någon att vara rädd för som orsak: 
 

Vi känner alla varandra så det finns inget att vara rädd för. 
 

 Två skrev att de alltid var tillsammans med sina kompisar och därför inte behövde vara rädd. 
Två andra elever skrev att de kunde försvara sig och därför inte behövde vara rädda. Några 
skrev att alla var snälla och att man kunde lita på alla. En elev visst inte varför det var så. De 
5 elever som svarat att de var rädd ibland skrev att det berodde på att killarna retades och 
mobbades och en uppgav att hon kände sig ensam som orsak. Ingen hade kryssat i 
svarsalternativ C. 
 

Åk 6, fråga 4

11

5

0

A B C  
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Fråga 5. A Jag vågar alltid säga vad jag tycker. 
              B Jag vågar sällan säga vad jag tycker. 
              C Jag vågar aldrig säga vad jag tycker. 
 
10 av eleverna hade svarat att de sällan vågade säga vad de tyckte. De flesta skrev att de inte 
vågade för att de var för blyga. Några skrev: 
 

 Någon kan bli sur för det har hänt förut.  
 
En visste inte varför han inte vågade. Av de 6 elever som alltid vågade säga vad de tyckte 
ansåg alla att man måste säga till om man inte var nöjd med något:  
 

Man är feg om man inte vågar säga till.  
 

Åk 6, fråga 5

6

10

0

A B C  
 
 
Fråga 6. A Om jag är ledsen kan jag alltid visa det för min klass. 
              B Om jag är ledsen vill jag inte visa det för klassen. 
 
12 elever hade svarat att de inte ville visa om de var ledsna för klassen. De flesta var rädda för 
att klasskamraterna skulle tycka att de var löjliga. En elev skrev: 
 

Det är pinsamt. 
 
Två svarade att de bara kunde visa det för sina närmaste vänner i klassen. En elev hade 
kryssat i båda svarsalternativen och finns inte med i diagrammet nedan. En elev skrev:  
 

Jag vill säga hur jag känner men vem lyssnar? 
  
3 av eleverna tyckte att de vågade visa sig ledsen inför klassen eftersom de visste att ingen 
skulle skratta och för att det då fanns en möjlighet att få tröst. 
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Åk 6, fråga 6

3

12

A B  
 
 
 
Fråga 7. A I vår klass tycker ingen att det gör något om man svarar fel på en fråga. 
             B I vår klass tycker några att det gör någonting om man svarar fel på en fråga.  
 
9 elever hade kryssat i att några tyckte att det gjorde något om man svarade fel på en fråga. 7 
elever ansåg att ingen i klassen tyckte att det gjorde någonting om man svarade fel på en 
fråga.( På den här frågan behövde eleverna inte motivera sina svar)  
 

Åk 6, fråga 7

7
9

A B  
 
 
 
Fråga 8. Har du svarat fel på någon fråga någon gång? Om du har svarat fel någon 
gång skriv då på raderna och tala om vad som hände den gången du svarade fel. 
 
Många av eleverna hade svarat fel på en fråga någon gång. Hälften av de elever som svarat fel 
någon gång uppgav att ingenting speciellt hade hänt. De andra däremot skrev att 
klasskamraterna skrattat eller viskat och gett menande blickar. En elev skrev: 
 

En gång svarade jag fel på en fråga om planeterna och då började några 
skratta och trodde man var dum i huvudet. Då blev jag ledsen.  

 
(På den här frågan fanns det ingen ja eller nej ruta att kryssa i utan eleverna skulle 
bara svara med egna ord.) 
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3.4 Lärarintervjuer 
För att få svar på våra frågor intervjuade vi läraren i klass 4 och i klass 6 om hur de arbetade 
för att skapa trygghet i gruppen. De två olika intervjuerna framskred som ett samtal utan ett 
strukturerat upplägg där samtalsämnet var trygghet i gruppen.  

3.4.1 Lärare årskurs 4 
Läraren berättade att hon kontinuerligt arbetade med att skapa en trygg grupp där alla skulle 
våga komma till tals och där alla skulle känna sig värdefulla och uppmärksammade. Hon 
poängterade: 
 

Trygghet är inte något som kan anses vara färdigarbetat efter en viss tid utan ett 
ämne som hela tiden utvecklas i olika riktningar beroende på händelser i klassen 
och i samhället. 

 
För att skapa en trygg gruppsamvaro arbetade läraren mycket med att samtala med eleverna 
om olika aktuella ämnen. Värdegrunden behandlade hon ofta och hade diskussioner antingen i 
halv eller i helklass om något tema, ex mobbning. I klassen pratade de ofta om hur man var en 
bra kompis och om hur de ville att kompisarna skulle uppträda. Om något hände på rasten 
väntade inte läraren med att prata om det till en viss tidpunkt utan redde tillsammans med 
eleverna ut händelsen direkt efter rast när det som skett ännu fanns färskt i minnet och så att 
ingen skulle behöva gå omkring och må dåligt över något outrett.  
Tillsammans med eleverna hade läraren diskuterat fram olika regler som skulle gälla inom 
gruppen och satt upp reglerna väl synligt på dörren så att alla visste vad som var bestämt och 
vad som inte var acceptabelt i klassen. 
 
För att eleverna skulle få förståelse för olika händelser eller ämnen såsom mobbning hade 
läraren några gånger använt sig av teater. Då delade hon in gruppen i små grupper och gav de 
ett manus att agera efter. De tränade en kort stund och spelade sedan upp pjäsen för 
klasskamraterna. Sedan pratade de i klassen om hur det kändes att vara den mobbade eller 
utstötte personen. 
  

Jag tycker att teater är en effektiv metod att använda, då får eleverna uppleva hur 
det kan kännas att vara den som t.ex. är mobbad.  

 
För tillfället genomförde hon inga trygghetsövningar med gruppen, men hade haft många 
olika övningar för att skapa samhörighet. Läraren ansåg att kontaktövningar tränade 
individens självförtroende och tillit till gruppen. När klassen var ny för varandra genomförde 
hon många olika övningar för att sammansvärja gruppen och för att eleverna skulle lära känna 
varandra. Läraren poängterade att det var viktigt att diskutera övningen efteråt med eleverna 
för att få respons och för att veta hur de upplevde övningen.  
 
Läraren sade i intervjun att det var viktigt att få en bra kontakt med varje enskild elev så att 
eleven kände sig trygg i samvaron med läraren och vågade berätta saker och ting. 
 

Jag försöker att uppmärksamma och se varje elev varje dag, det kan vara svårt att 
hinna med men det kan räcka med att få kroppskontakt, att bara röra vid eleven, 
tilltala och få ögonkontakt eller bara säga hej på morgonen.  
 

Olika rutiner tyckte den intervjuade läraren var en viktig del i skapandet av trygghet inom 
gruppen. Hon samlade ihop eleverna på morgonen och frågade om någon ville berätta något. 
Om det var måndag frågade läraren vad de hade gjort under helgen, allt detta för att 
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uppmärksamma eleverna och få de att känna sig viktiga. På eftermiddagen när skolan var slut 
samlade hon ihop eleverna och ”knöt igen påsen” på ett lämpligt sätt. 
 
Läraren ansåg att ett väl synligt schema skulle finnas tillgängligt ex. på sidan om tavlan. 
Dessutom skrev läraren upp dagens schema på tavlan för att ytterliggare tydliggöra för 
eleverna vad som skulle ske den dagen, vilket skapade trygghet för varje enskild elev. 
 
I skapandet av en trygg miljö och grupp ansåg läraren att föräldrakontakten var betydelsefull. 
Om föräldrarna hade förtroende för läraren kunde det hjälpa mycket eftersom de känner sitt 
barn bäst. En bra föräldrakontakt kunde enligt läraren ge mycket information om eleverna 
vilket gjorde arbetet med trygghet och samhörighet väsentligt lättare att jobba vidare med 
eftersom läraren kunde få veta vad som var aktuellt att diskutera om i klassen.  
 
Sammanfattning: Läraren i åk 4 arbetade mycket med trygghet. Hon arbetade medvetet för att 
stärka gruppens sammanhållning och hade många förslag och idéer på hur vi som pedagoger 
kan jobba för att skapa trygghet inom gruppen. 

3.4.2 Lärare årskurs 6 
Läraren i åk 6 ansåg att trygghet i gruppen var en utav många viktiga delar att arbeta med som 
lärare. Hon tyckte att hennes klass var relativt trygg och fungerade bra ihop men en viss 
konflikt tenderade att återkomma och den konflikten var mellan en pojke och en flicka som 
retade och betedde sig illa mot varandra. För att försöka reda ut denna konflikt hade läraren 
tillsammans med en annan lärare och de två eleverna regelbundna samtal med varandra. 
 
Läraren sade att hon inte genomförde några speciella övningar i syfte att skapa trygghet 
eftersom hon ansåg att det inte kunde prioriteras för att de hade så många olika arbeten och 
projekt på gång denna termin. Eventuellt så behövdes det inte heller eftersom dessa elever 
hade varit tillsammans i många år och kände varandra väl.  
Istället samtalade hon med eleverna när något problem dök upp på ex. rasten. Det 
förebyggande arbetet hade hon startat och arbetat med när hon blev lärare för denna klass för 
tre år sedan. Då ägnade hon mycket tid åt att arbeta med gruppklimatet och genomförde olika 
övningar och diskuterade ofta om värdegrund och kompisskap.  
 
De regler som gällde i klassen hade hon tillsammans med eleverna diskuterat fram vid 
terminens början och fanns uppsatta på väggen. 
 

 Jag tycker att reglerna är bra att ha för då kan jag påminna och visa eleverna vad 
som har bestämts när problem och konflikter uppstår som bryter mot dem 

 
Varannan vecka hade läraren och eleverna klassråd då de ventilerade eventuella problem. Om 
något ämne var extra aktuellt ex. om någon kände sig orättvist behandlad kunde hon ordna 
små diskussionsgrupper under klassråds timmen och samtala om problemet. 
 

Klassrådet fungerar bra och är ett bra tillfälle att diskutera med eleverna om hur 
de upplever skolan och kamraterna. 

 
Läraren berättade att andra klasser i skolan arbetade med ett projekt som kallades 
”Livsviktigt” och skulle efter jul också börja med det eftersom det hade fått bra respons från 
lärare och elever. ”Livsviktigt” var ett projekt som kyrkan anordnade. En representant från 
kyrkan kom då till klassen och diskuterade ett ämne som kunde vara t.ex. skilsmässa, 
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mobbning, elaka kommentarer. ”Livsviktigt” gick ut på att några av eleverna fick till uppgift 
att spela upp en episod som behandlade det aktuella ämnet inför de andra i klassen. Medan 
”skådespelarna” övade diskuterade eleverna i små grupper ämnet efter givna diskussions 
frågor. De skrev ner svaren och efter pjäsen redovisade varje grupp vad de pratat om. 
 
Sammanfattning: Läraren i åk 6 arbetade inte nu för tillfället så mycket med att stärka 
gruppen. Hon ansåg att gruppen var relativt trygg. Nästa termin hade hon tänkt börja med ett 
nytt projekt som delvis handlade om att skapa gruppsamhörighet. 
 
4 Slutdiskussion 
Vi anser att vi fått en rätt så klar bild av hur vi lärare ska jobba för att stärka tryggheten i 
gruppen samt hur trygga barnen i vår undersökningsgrupp kände sig. Detta grundar vi på att 
vi tagit del av de olika synvinklar som litteraturen, lärarna samt eleverna gett oss.  
 
Givetvis finns det faktorer som kan ha påverkat vårt resultat. Vår observation av de två 
klasserna pågick under endast 5 veckor och bara ca 1 timme per dag vilket kanske inte är 
tillräckligt med tid för att undersöka tryggheten i en grupp. Dessutom visste eleverna om att vi 
undersökte tryggheten vilket kan ha påverkat deras beteende. Det resultat vi fick genom 
observationen var vår tolkning av stunden. För att få en ännu klarare och säkrare bild av 
klasserna skulle det ha behövts mera sammanhållen tid och inte bara några korta tillfällen då 
och då.  
 
En annan sak som kan ha påverkat resultatet är att varken vi eller eleverna kände varandra sen 
innan. På grund av det så tolkade vi situationen på ett annat sätt än vad kanske läraren gjorde. 
Elevernas beteende kan också ha påverkats av deras ”dagsform”, t.ex. av händelser på rasten 
eller lektionen innan. Liksom vi vuxna påverkas av händelser som sker runt omkring oss så 
påverkas även barnen. Vi kunde bara tolka utifrån det aktuella klimat som just då rådde i 
klassen. 
 
Eftersom det fanns elever med invandrarbakgrund i båda klasserna kan dessa ha haft svårt att 
förstå frågorna i enkäten och även att med egna ord ge en förklaring till sina svar. Det finns 
också en risk för att vissa elever kan ha slarvat och inte orkat motivera sina svar så ingående 
vid ifyllandet av enkäten. Självklart kan vi inte heller veta om eleverna svarat sanningsenligt 
men vi måste utgå ifrån det.  
 
Intervjuerna anser vi vara pålitliga eftersom vi förde en dialog med den intervjuade och kunde 
på så sätt förklara om någonting var otydligt. Även här skulle fler undersökningspersoner gett 
oss ett tydligare resultat men vi anser att litteraturen var rätt så heltäckande i denna fråga.    

4.1 Resultatdiskussion 
Vår observation av klassen och övningarna samt enkätsvaren av årskurs 4 gav oss en relativt 
tydlig bild av klimatet i klassen. Klassen var trygg och eleverna fungerade bra ihop. Detta 
grundar vi på hur eleverna behandlade och respekterade varandra. Alla fick säga sin åsikt och 
de vågade även stå för vad de tyckte. Eleverna lyssnade på varandra på ett respektfullt sätt. 
Det fanns en glädje med allt som gjordes i klassen och det märktes att eleverna trivdes ihop.  
Lärarens roll i klassen anser vi också hade en stor inverkan på stämningen i gruppen. Liksom 
Jensen har vi insett hur viktig pedagogens roll är för klassrumsklimatet. Vi anser att läraren 
genom att vara en god förebild för sina elever angående uppförande, ha tydliga regler, vara en 
vuxen som verkligen lyssnar och diskuterar med eleverna kan få klassen att utvecklas i en 
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önskad riktning. Genom rutiner, regler och gruppsamtal hade det liksom skapats en yttre ram 
som alla i klassen var medveten om och höll sig innanför. Just för att eleverna visste var 
denna ram gick kunde de känna sig trygga i gruppen. Av de grupp stärkande aktiviteter 
läraren använt anser vi att gruppsamtalen var dem som gett mest resultat. Liksom Åberg 
skriver användes de till att t.ex. lösa konflikter och lära känna varandra bättre. På samma sätt i 
Åbergs definition av trygghet kunde eleverna i åk 4 känna att de var en i gruppen och vågade 
komma nära sina klasskamrater. De behövde inte heller oroa sig för sin skoldag eftersom 
tillvaron var någorlunda stabil och förutsägbar precis som vi sett att Imsen definierar 
tryggheten.     
 
De två övningar som vi genomförde i klasserna var som sagt mera en bekräftelse på vår 
observation av klassen än ett försök att skapa trygghet. Både Stilla fridens story och Det susar 
i säven togs väl emot i årskurs 4. Övningarna och samtalen efteråt visar på att eleverna kände 
sig ganska trygga med varandra. Det grundar vi på hur bra de samarbetade genom att samtala 
och hjälpa varandra under övningarna. Eleverna var inte rädd för att göra bort sig inför 
varandra även om flickorna var mera försiktiga. Det kan ha berott på att de var rädd för att 
göra fel. Övningarna krävde kroppskontakt av olika slag vilket ställde till lite problem mellan 
könen. Detta behöver dock inte bero på att de inte är trygga utan kan ha att göra med den 
känsliga ålder de befinner sig i.   
 
Enkäterna vi delade ut kompletterade vår egen observation väldigt väl. Vi fick elevernas egna 
ord på det som vi själva sett. Vi märkte också hur elevernas humör för dagen påverkade hur 
de svarade. Till exempel i årskurs 4 var det bråk rasten innan vi gjorde enkäterna och ilskan 
mellan de berörda eleverna kom fram väldigt tydligt i svaren. Eftersom det varit dåligt den 
senaste timmen så var det alltid dåligt enligt barnens sätt att se på det. De kunde inte skilja på 
det som upptog deras tankar för tillfället och verkligheten.  
Enkätsvaren från årskurs 4 visade på en trygg klass. Alla var snälla med varandra och fröken 
nämndes också som en orsak till den goda gemenskapen. Alla fick vara med och samarbetet 
fungerade bra eftersom eleverna för det mesta kunde jobba och leka tillsammans med vem 
som helst. Alla kunde ha en egen åsikt.  Kort sagt det som vi redan sett i vår observation. 
Eftersom tryggheten var så pass stark i klassen flöt all annan verksamhet i klassrummet på 
ganska lätt.  
 
Intervjun med läraren i årskurs 4 flöt på bra när vi äntligen kom igång. Eftersom vi inte hade 
några direkta frågor utan ville samtala utifrån trygghet i gruppen och höra hennes tankar och 
idéer innebar det att vi först fick förklara och ge exempel på vad vi menar med begreppet och 
på vilka sätt vi pedagoger medvetet kan stärka tryggheten i gruppen. Som vi redan sett i vår 
observation av klassen så jobbade läraren mycket med liknande aktiviteter som Åberg och 
Wahlström rekommenderade för att stärka gruppens trygghet, t.ex. teater och gruppsamtal. Vi 
tyckte att hennes medvetna arbetssätt för att stärka gruppen har gett ett positivt resultat. Det 
märktes att gruppen hade en bra sammanhållning och trivdes i varandras sällskap. Vi drar 
slutsatsen att våra iakttagelser stämmer väl överens med bland andra Åbergs och Wahlströms 
forskningsrön.      
 
Observationen i årskurs 6 bidrog inte lika mycket till vår undersökning som vad årskurs 4 
gjorde. Vi kände inte att vi fick komma nära klassen i lika stor utsträckning som vi gjort i 
årskurs  4. Detta kan delvis ha berott på elevernas ålder. Det är ganska stor skillnad mellan en 
10-åring och en 12-åring vad gäller öppenhet och spontanitet. En annan trolig orsak var sättet 
klassen arbetade på, med väldigt lite aktiviteter utöver det riktiga skolarbetet. Gruppstärkande 
aktiviteter som lekar, samtal och liknade, förutom våra egna övningar, skedde inte en enda 
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gång under vår vistelse i klassen. Alla forskare, t.ex. Åberg och Wahlström, inom området 
trygghet pekar på vikten av att sådana aktiviteter utövas. De enskilda individerna i klassen 
kom inte heller på grund av det så tydligt fram eftersom alla arbetade med sitt varje gång vi 
var där. Åsikter framfördes nästan alltid i grupp vilket också visar på en viss otrygghet 
eftersom vår bestämda uppfattning är liksom vi skrev i inledningen att en elev som känner sig 
trygg och tror på sig själv vågar framföra sina åsikter, vågar ifrågasätta och detta leder till 
dialoger vilka i sin tur leder till lärande. Av det vi såg verkade eleverna ganska trygga med 
varandra trots avsaknaden av uppenbara gruppstärkande övningar. De visste varandras 
starkheter och svagheter och visste vad som krävdes av dem. De kände varandra väl men så 
hade de också varit tillsammans som klass och med samma lärare i tre år. Rutiner och regler 
var välkända och så även lärarens krav. Det svåra i den här klassen var samspelet mellan 
flickor och pojkar. Det kunde inte jobba i hop på ett normalt sätt. Detta kan ha berott på den 
ålder eleverna befann sig i med puberteten lurande bakom dörren. Men även om det till viss 
del kan vara en förklaring så tycker vi att det här också visade på otrygghet i gruppen.  
 
Granér anser som vi vet att gruppens gemensamma mål är en grundförutsättning för att en 
grupp ska fungera. Vi kan konstatera att det var mycket tack vare det gemensamma målet att 
prestera bra som klassen höll ihop. Utan det tror vi att betydligt mer konflikter hade ägt rum. 
Vi anser därför att eleverna var trygga i grupp men de enskilda individerna hade svårt att klara 
sig på egen hand. 
 
 Övningarna och samtalen efteråt visade alltså bara på en viss trygghet i klassen. Samarbetet 
fungerade inte så bra under övningen. Det blev mycket diskussion om vem som skulle ha 
vilken roll och pojkarna var inte så pigga på att delta. Vi anser att det här beror på att 
sammanhållningen mellan eleverna egentligen inte var så bra men även deras ålder kan ha ett 
finger med i spelet. Det fanns många starka viljor i klassen och uppdelningen mellan könen 
var också väldigt tydlig. En orsak till varför övningarna inte gick så bra kan vara att eleverna 
är ovana med liknande aktiviteter och därför blir osäkra eftersom läraren inte har använt 
sådana övningar i undervisningen på ett tag.        
 
Årskurs  6 enkätsvar gav oss en mera utförlig bild av hur det stod till med tryggheten i klassen 
än vad vår egen observation gett oss. De flesta trivdes i klassen men när det kom till 
samarbetet så var det genast sämre. Som vi redan nämnde så gick det absolut inte att jobba 
flicka och pojke tillsammans. Vi märkte även att det fanns en elev som var utanför men vi 
hade inte genom vår observation kunnat se att denna elev verkligen blev mobbad. I enkäten 
kom det dock fram att hon kände sig väldigt ensam och utanför. Vi är beredda att hålla med 
Olsson m.fl. som i sin rapport angående mobbning skriver att den största orsaken till att 
mobbning uppstår är just bristen på goda sociala relationer i klassen. Här ser vi också hur 
viktigt det är som lärare att fråga eleverna själva om hur de trivs i klassen och inte bara gå på 
ens egna slutsatser. Vi kunde också se hur vissa elever, främst flickorna, kom fram i ett helt 
nytt ljus efter att ha läst enkätsvaren. De hade starka åsikter och viljor, d.v.s. en tydlig 
identitet, men visade inte så mycket av den utåt. Wahlström anser ju att identiteten är en sak 
som måste stärkas och samtalas om för att skapa trygghet i gruppen och så tror också vi. Vi 
tror att den här klassen skulle ha mått bra av att samtala mera med varandra om andra saker än 
skolarbetet i form av gruppsamtal. Även gruppstärkande lekar hade fått dem att slappna av 
och umgås mera och lära känna varandra bättre istället för att bara prestera hela tiden. Detta 
tror vi att hade stärkt sammanhållningen på ett djupare plan i klassen och de enskilda 
individerna hade troligtvis kommit fram på ett helt annat sätt och fått utvecklats.   
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Vi fick även börja intervjun med läraren i årskurs 6 med att förklara vår förståelse av 
begreppet trygghet och ge förslag på olika metoder för att stärka den i gruppen. Trots att hon 
inte just nu jobbade med några gruppstärkande aktiviteter ansåg hon att klassen var relativt 
trygg. Som vi också sett av vår observation jobbade eleverna verkligen bra när det gällde 
skolarbetet men när det kom till relationen dem emellan fanns det en del brister. Läraren var 
medveten om dessa brister och hade nu bestämt sig för att börja med ett projekt vars syfte var 
att stärka samhörigheten mellan eleverna. Vi tycker att det var en bra idé men hon borde nog 
ha tagit tag i det tidigare. Då hade kanske utfrysningen av en elev och den allmänna 
spänningen mellan eleverna kunnat undvikas.     

4.2 Slutord 
Av den här undersökningen kan vi inte dra någon generell slutsats om tryggheten i gruppen. 
Vi har ändå fått idéer om hur vi lärare kan arbeta med att stärka trygghet i gruppen och hur det 
stod till med tryggheten i de berörda grupperna och därför anser vi att vi nått vårt syfte. Vi 
tycker att vi har fått svar på de frågor vi har ställt. Vi tror att vi kommer att ha nytta av att ha 
gjort den här undersökningen i vårt framtida yrke som lärare.   
Intressanta framtida projekt skulle vara att undersöka hur det står till med tryggheten i 
gruppen hos en större grupp av de svenska skolbarnen. Kanske en större undersökning skulle 
få de lärare som ännu inte förstått vikten av att jobba med trygghet i gruppen att inse hur 
viktig den är. Enligt Läroplanen har vi lärare som bekant också som mål att fostra och stärka 
eleverna för livet, d.v.s. till att klara sig i samspelet med andra i samhället. Att arbeta med 
trygghet i gruppen är ett viktigt delmål på vägen. 



  

 

32

Litteraturlista 
 
Eriksson, B. (1987). Vara, växa, lära.  Hägersten: Psykologiförlaget. ISBN 91-7418-145-9 
 
Granér, R. (1994). Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-37341-4 
 
Imsen, G. (2000). Elevens värld. 3:e upplagan, Hägersten: Psykologiförlaget. ISBN 91-44-
00973-9 
 
Jensen, E. (1997). Aktiv metodik.  Jönköping: Brain books. ISBN: 91-88410-65-X 
 
Lind, E. (2001). Medkompis. Jönköping: Brain books. ISBN:91-89250-53-2 
 
Maltén, A. (1992). Grupputveckling. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-35281-6  
 
Mathiasson, C. (1994). Praktisk gruppsykologi.  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-38671-0 
 
Nilsson, B. (1993). Individ och grupp.  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-37461-5 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,  förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. 
Skolverket och CE Fritzes AB. ISBN 91-38.31413-4 
 
Svenning, C. (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz. ISBN: 91-974891-0-7 
 
Wahlström, G. (1993). Gruppen som grogrund. Stockholm: Liber AB. ISBN 91-47-04812-3 
 
Wirtberg, I & Petitt, B. (1981). Handbok i grupparbete. Stockholm: Natur och kultur. ISBN 
91-27-01079-1 
 
Åberg, K. (1995). Bland stjärnor och syndabockar. Värnamo: Ekelunds förlag AB. ISBN 91-
7724-626-8 
 
Åberg, K. (1997). Gruppsamtal i skolan. Solna: Ekelunds förlag AB. ISBN 91-7724-909-7 
 
Elektroniskt material 
 
Olsson, Harju, Andersson, Nilsson. (1999). Förebyggande arbete mot mobbning saknas, 
http://www.skolverket.se/publicerat/nybrev/pdf/1996_1999/nyhb1999.pdf 

http://www.skolverket.se/publicerat/nybrev/pdf/1996_1999/nyhb1999.pdf


  

 

33

Bilaga 1 
Stilla fridens story 
 
Rollista: 
 
Måne   stormvind 
moln   cowboy 
två palmer  häst 
stilla frid  oas 
prärien   skön jungfru 
två rövare 
 
 
Det är mörk natt och månen försvinner bakom ett moln. Två palmer står och vajar så 
försiktigt i vinden. Det är sent på natten och en stilla frid lägger sig över prärien. Timmarna 
går sakta mot midnatt. Plötsligt är den stilla friden borta, en stormvind viner över prärien och 
tar tag i de två palmerna. Det är ett fasligt oväder. Men lika fort som stormvinden kom lika 
hastigt är den borta. En stilla frid utbredde sig över palmerna och lade sig förresten över hela 
prärien igen. 
 
En ensam cowboy kommer ridande i sakta mak på sin häst över prärien. Han stannar till vid 
en oas som kantas av två palmer. Han binder sin häst vid den ena palmen och gör sig redo för 
kvällskaffe. (Han gör upp en eld, hänger sin kaffekittel över elden och fyller den med vatten.) 
Fortfarande ligger en stilla frid över prärien. Cowboyen dricker sitt kaffe och blickar upp mot 
himlen. Han lutar sig mot den andra palmen och ser att månen har kommit fram bakom 
molnet igen.  
 
Plötsligt hörs ett förtvivlat skrik genom luften. Det är en skön jungfru som skriker av rädsla. 
Hon skriker så det skär i öronen på cowboyen. Den sköna jungfrun förs bort av två skumma 
rövare! Hon kämpar febrilt emot, men är chanslös mot de starka rövarna. När cowboyen hör 
hennes förtvivlade röst, tvekar han inte en sekund utan sliter sin häst från palmen, sadlar den 
kvickt och kastar sig handlöst upp på hästryggen och rider snabbt ikapp rövarna.  Det uppstår 
en vild kamp mellan cowboyen och rövarna . Men cowboyen vinner. Han räddar jungfrun, 
sätter upp henne framför sig på hästryggen, kysser henne ömt på kinderna och rider iväg. 
 
Och över prärien lägger sig åter en stilla frid. 
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Bilaga 2 
Det susar i säven 
 
Dela in deltagarna i grupper om cirka 6-8 personer. I varje grupp får en deltagare vara i 
mitten. Övriga står mycket tätt intill varandra. Så tätt att deras axlar är i kontakt med 
varandra. Alla som står i cirkeln har kontakt med personen i mitten genom att stödja denna 
med båda handflatorna. 
Deltagaren i mitten blundar och faller försiktigt åt ett håll, samtidigt som hon håller kroppen 
rak men avslappnad så att hon inte bara kollapsar i en hög på golvet. De andra deltagarna ser 
försiktigt till så att personen i fråga inte faller i golvet utan styr hennes kropp i an annan 
riktning där andra deltagare tar emot henne. Detta gör de runt om i cirkeln. Om deltagarna står 
med en fot något framför den andra är det lättare att hålla balansen så att personen i mitten 
inte trillar. 
 
Det är ytterst viktigt att deltagarna är försiktiga så att personen i mitten verkligen känner sig 
omhändertagen och trygg. Deltagarna turas om att vara i mitten. 




