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Förord 
Detta examensarbete kanske aldrig hade sett dagens ljus, om det inte vore för våra starka 
viljor, som har kämpat med en process som kan liknas vid ett barnafödande. Vi vill tacka våra 
respektive för all kärlek och allt stöd vi fått under arbetets gång. Vi vill också tacka vår 
handledare Maj-Lis Hörnqvist för viktiga synpunkter, på arbetet, som fått oss att tänka om X-
antal gånger. Tack även till er i handledningsgruppen Fredrik, Jan, Gunnel, Peter och Jörgen, 
som läst vårt arbete och gett oss tips på förbättringar under processens gång. Vi vill också 
tacka alla de tio lärare som trots kort varsel deltog i vår undersökning. Ett speciellt tack vill vi 
rikta till Solange Perdahl, som gett oss tips och idéer, men också stöttat oss när vi behövt det 
som mest. Tack också till Marianne Niemi och de bibliotekarier som hjälpt oss bland annat 
med att söka litteratur på området. Ett stort tack också till Anders Lundbäck, som hjälpte oss 
med datorn när den bokstavligen talat började brinna. Vår förhoppning med arbetet är att det 
skall väcka tankeställare till dem som jobbar inom skolan värld. Denna uppsats 
medvetandegör hur viktigt det är att jobba för att få ett gott klimat mellan eleverna, samt olika 
tillvägagångssätt lärare kan använda sig av i vardagen. Som lärare bör man arbeta för att 
medmänsklighet skall råda.  
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Abstrakt 
Vår empiriska fallstudie syftar till att undersöka hur lärare arbetar för att åstadkomma ett 
behagligt klimat mellan eleverna i de tidigare åren, samt lärarnas motiv för detta. För att ta 
reda på det har vi gjort kvalitativa intervjuer med tio lärare och genom dessa har vi kommit 
fram till att läraren har en betydelsefull roll för hur det sociala samspelet mellan eleverna i 
klassen fungerar.  Studien har visat att kommunikation och samtalsmetoder är ett övervägande 
arbetssätt hos lärarna, även om det också förekommer andra tillvägagångssätt, så som fredlig 
beröring, arbete med bilder, avslappning och konflikthantering. Många lärare menar även på 
att hur de är som personer avspeglas på gruppen. I likhet med dessa resultat fann vi i 
litteraturstudien att utvecklandet av elevers sociala och emotionella förmågor påverkar det 
sociala samspelet mellan eleverna på ett positivt sätt, samt att det har en inverkan på 
inlärningssituationen. Som blivande lärare anser vi därmed att det är en förutsättning att 
samspelet mellan eleverna fungerar, eftersom det inverkar på hela skolsituationen.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Vi har valt att studera hur lärare jobbar med det sociala samspelet, eftersom klimatet mellan 
eleverna till så stor del inverkar på vårt kommande pedagogiska arbete och vår framtida 
arbetssituation. Med ett bra klimat menar vi att eleverna bemöter varandra så som de själva 
vill bli bemötta. 
 
Faktum är att dagens skola har stora problem, bland annat har våldet ökat (Kimber, 2004). 
Många lärare orkar inte längre med sin pedagogiska uppgift. Dessutom utgörs klasserna 
numera av många elever, där alla skall samsas och trivas med varandra.  ”De flesta klassrum 
utgörs av en liten, tätbefolkad yta där många samtidigt skall uträtta ett arbete” (Stensmo, 
1997, s.29). Enligt de flesta verksamma lärare krävs det ett gediget arbete med eleverna för att 
samspelet dem emellan skall fungera. Skolan verkar i en mångkulturell och föränderlig miljö 
och vikten av att jobba för en harmonisk och fredlig atmosfär inom skolan är ett 
grundläggande faktum i Lpo 94. Att jobba med moral och etik är väsentliga teman som allt 
mer förs in i skoldebatten (Lind, 2001). 
 
Det finns många skäl till att arbeta med klimatet mellan eleverna. Det kan till exempel vara att 
det är dålig arbetsro i klassen, fientlig stämning, konflikter, mobbning, starka gruppdelningar 
med åtföljande utanförskap, enskilda elevers problem, dåliga relationer mellan lärare – elev 
och så vidare. Oftast är det inte bara ett symptom, utan flera av dessa som uppstår samtidigt. 
Det kan till slut bli väldigt jobbigt för både lärare och elever. Därför är det viktigt att arbeta 
mycket med klimatet mellan eleverna, inte bara en intensiv period i början av terminen, utan 
hela tiden och genom alla årskurser (Åberg, 1994). 
 
Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har vi fått insikt i hur ett lugnt och 
harmoniskt klimat i klassen visar sig leda till en god prestation bland eleverna. All tid som en 
lärare lägger ner för att skapa en bra relation eleverna emellan ges igen i form av en 
acceptabel arbetsmiljö med goda förutsättningar för lärande. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen har fått oss att förstå vad ett bra klassrumsklimat kan göra för elevernas 
kunskapsinlärning. 
 
Under utbildningens gång har vi många gånger ställt oss frågan hur vi som blivande lärare ska 
arbeta för att skapa ett bra klimat mellan eleverna? Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i 
klassen och att de också ska våga och kunna ge uttryck för sina känslor och tankar. 
 

1.2 Lärarens roll och förhållningssätt 
Enligt forskningen som inriktas på ledarskap ligger det en del ställningstaganden bakom valet 
av ledarstil (Maltén 1998).  
 

Inom skolans värld är det näst intill självklart att den människosyn som genomsyrar en 
lärares möte med eleverna, i högsta grad påverkar deras utveckling och 
kunskapsinhämtning, liksom lärarens val av arbetssätt och undervisningsstrategi. Det är 
därför viktigt för varje lärare att klargöra sin syn på människor i allmänhet och elever i 
synnerhet; varifrån de fått denna elevsyn, och vilka konsekvenser den får för utvecklingen 
av elevernas självtillit och självbild. (s. 111).   
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I skolans värld förekommer det olika sorters människosyn som sätter sin prägel mellan elever 
och lärare, människosynen påverkar både utvecklingen och kunskapsinlärningen, samt 
lärarens arbetssätt och undervisningsstrategi (Maltén, 1998). 
 
Utöver att bedriva undervisning innefattar lärarens uppgift, enligt Malten (1998), även att:  

• Ha en god självinsikt om vem jag är 
• Att inte värdera rätt – fel 
• Att inte gå i försvar 
• Att känna engagemang för sin uppgift 
• Att främja ett öppet klimat 

 
Taube (1987) anser att lärare som är trygga i sin yrkesroll, tror på det de gör och har en 
positiv attityd till sig själv och kan skapa relationer till eleverna som kännetecknas av 
förståelse, empati, värme och vänskap. En positiv miljö gör att människor växer och 
utvecklas. Vidare skriver Taube att en av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa trygghet i 
klassrummet. Detta kan läraren uppnå genom att ha tydliga ramar, att föra en tydlig struktur i 
klassen medför att eleverna känner sig trygga. Lpo 94 förespråkar också trygghet. ”Personlig 
trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag” 
(Lpo94, s.9).  
 
För att öka en elevs självkänsla i klassrummet är det viktigt att inte bara läraren ger beröm till 
barnen, utan att barnen ska kunna berömma varandra och verkligen mena det. På det sättet har 
läraren kommit en god bit på väg för att skapa ett bra klassrumsklimat (Taube, 1987). Även 
läroplanen styrker ett gynnsamt klimat genom att poängtera respekt. I Läroplanen står det att: 
”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete” (Lpo94, s.9). 
 
Det är viktigt att komma ihåg hur läraren bemöter sina elever. En elev som blir väl bemött av 
sin lärare får ökat självförtroende och är vänlig och tillmötesgående tillbaka. Medan en elev 
som blir illa bemött av sin lärare får sämre självförtroende och möter läraren tillbaka på 
samma sätt som hon/han blev bemött. En viktig levnadsregel för människor i alla religioner är 
den gyllene regeln, vilken talar om för oss att behandla andra så som du själv vill bli 
behandlad (Lindell & Hartikainen,  2003). 
 
Läraren har till uppgift att vägleda alla eleverna i klassrummet så att de lär sig acceptera 
andras styrkor och svagheter. Som lärare är det även bra att varje dag ägna tid åt att ge 
eleverna någon sorts beröm. Berömmet ska inte vara tillgjort, utan om läraren säger något så 
ska han/hon verkligen mena det. Berömmet behöver inte heller vara något märkvärdigt. När 
läraren agerar positivt mot eleverna så agerar de oftast i sin tur positivt mot sina kompisar i 
klassen (Taube, 1987). 
 
Stensaasen & Sletta (2000) skriver att läraren har en stor roll för hur samspelet i gruppen 
fungerar. Det är ledaren, det vill säga läraren, som skapar positiva eller negativa 
förutsättningar för hur klassen arbetar och samarbetar. En elev med positiv självaktning har 
bättre förutsättningar att lyckas i en social samverkan än en elev med negativ 
självuppfattning. Omständigheter som medverkar till att eleven får en positiv självaktning och 
trygghet i klassen är om eleven uppfattar läraren som en betydelsefull person, samtidigt som 
läraren är en god och trovärdig bedömare. Om eleven även känner att läraren bryr sig om 
honom/henne som person både i och utanför skolan medför detta att eleven känner ett djupare 
band mellan dem, vilket medför att eleven känner sig trygg med läraren.  
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Skollagen nämner att det är viktigt att läraren arbetar för värdegrunden och demokratiska 
värderingar. 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö 
(Utbildningsdepartementet, 1985). 
 

Trots att skollagen och läroplanen förespråkar demokratiska värderingar och respekt för varje 
människas egenvärde, förekommer det utan tvivel kränkningar och överstridanden mot barns 
rättigheter. ”Oftast sker kräkningarna inte avsiktligt utan av okunskap” (Erdis, 2000 s.10). 
 
Läroplanen nämner att det finns företeelser som teoretiskt tillskrivs värdegrunden: 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra det 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
förmedla (Lpo 94 s.5). 

 
Eftersom dessa beskrivningar är abstrakt formulerade är det upp till skolorna och framförallt 
lärarna att konkretisera och utveckla den teoretiska värdegrunden till en praktisk fungerande i 
vardagen (Lindell & Hartikainen, 2003). 
 
Utöver värdegrunden har barn även andra rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Dessa 
innefattar bland annat att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får 
diskrimineras. Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Det handlar inte bara om 
barnets fysiska hälsa utom också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 
utvecklingen. Vidare ger den också utryck för barnets rätt att utrycka sina åsikter och få dem 
beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Dessutom är en grundpelare i 
barnkonventionen att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barnet (Barnombudsmannen, 2003). 
 

1.3 Det sociala samspelet  
Alla är i grund och botten sociala av sig (Ladberg, 2000). ”Även den elev som föredrar att ta 
in kunskap ensam är social” (s.62). Maslow (1987) menar att människan har ett socialt behov. 
Enligt hans behovshierarki hamnar det sociala behovet framförallt som steg tre (se figur 1). 
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Figur 1. Maslows behovshierarki 
 
Behoven av kärlek och social anknytning kommer efter att de fysiologiska behoven är 
uppfyllda. De visar sig hos människan då han/hon mår bra och känner sig hemma. De sista 
behoven är behovet av positiv uppskattning och behovet av självförverkligande.  
 
Ladberg (2000) menar att alla människor påverkas av hur de blir bemötta. Att bli uppskattad 
och uppmärksammad stärker alla människors självförtroende. ”En fientlig miljö påverkar alla 
negativt. Det sociala klimatet kan därför ingen pedagog förbigå” (s. 62).  
 
När det gäller skolans ansvar i utvecklandet av de sociala förmågorna hos eleverna så har 
läraren vissa riktlinjer enligt Lpo 94 att följa. Under strävande målen står det att: 
 

 Skolan skall sträva efter att varje elev:  
- känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
- lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
- lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera och pröva antaganden och lösa problem (s.11-12). 

 

1.3.1 Gruppen 
Klassen består av en samling individer, vilka utgör en grupp. Enligt Granér (1994) skiljer sig 
en grupp från en samling människor genom att medlemmarna befinner sig i samspel med 
varandra. Granér tar upp ett exempel på hur en grupp kan se ut. Han liknar gruppen vid en 
maträtt:  
 

Medlemmarna utgör råvaror, var och en med sina egenskaper. Maträtten får sin smak och 
sina egenskaper utifrån hur råvarorna påverkar och påverkas av varandra till en helhet när 
de tillagas (s.9). 

 
Alla som deltar i en grupp, deltar både med vad de gör och inte gör. Personerna i gruppen är 
beroende av sina kamrater, det räcker bara med att en person inte gör det han/hon ska så 
påverkas hela gruppen. När en grupp sätts ihop krävs det en hel del anpassning från alla 
gruppmedlemmar. Gruppmedlemmarna har ofta olika erfarenheter, förväntningar, åsikter och 
kunskaper och därför krävs det från alla en hel del kompromissande. I en grupp finns det ofta 
en samarbetssituation och en konkurrenssituation. I samarbetssituationen lämnar deltagarna 
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gärna bidrag till hela gruppen som gör att gruppen går framåt i de arbeten som de utför. I 
konkurrenssituationen slår man vakt om sitt, ökar gärna sina egna förråd, inte bara materiella 
ting utan också till exempel kunskaper och färdigheter. I en grupp känner sig medlemmarna 
mer trygga när gruppen är samspelt, om gruppen inte är samspelt så blir oftast 
gruppmedlemmarna oroliga och otrygga i sig själva (Granér, 1994). 
 
Åberg (1987) menar att en klass som har positiv syn på sig själv som grupp ofta har en god 
sammanhållning. Den goda sammanhållningen som gruppen skapar beror bland annat på att 
eleverna och lärarna ger varandra beröm och uppmuntran. Att skapa goda relationer bland 
lärare och elever är en ständigt pågående process. Det är inget som görs hastigt, utan det är 
något som det arbetas med hela tiden. I en klass krävs det att eleverna får ha åsikter och 
synpunkter om saker och ting. Elever som har åsikter, respekterar sina klasskamrater, lyssnar 
på andra och som tas på allvar av sina kompisar och lärare blir starka och självständiga 
människor. En klass som har detta blir starkare i sig själv och eleverna får på det sättet ett gott 
klimat sinsemellan. 
 

1.3.2 Social kompetens 
Enligt Persson (2000) finns det två aspekter av social kompetens, gruppaspekten och 
relationsaspekten. Persson uttrycker det såhär: ”Om gruppaspekten handlar om att smälta in i 
och anpassa sig till gruppen, handlar relationsaspekten av social kompetens om individens sätt 
att fungera i relationer med andra individer, alltså inte primärt i relationer med gruppen” 
(s.13-14). 
 
Människor som är trevliga, vänliga och öppna för andra, som ger positiva kommentarer 
istället för att tala om andra människors svagheter. Men också människor som lyssnar aktivt 
till vad andra har att berätta är exempel på beteende som en person med social kompetens 
besitter (Stensaasen, & Sletta, 2000). 
 

Skolbarnet lever samtidigt i två skilda världar. Den ena består av föräldrar och syskon, den 
andra av kamrater. Kamratgruppen är viktig för att ge barnet social kompetens och social 
identitet som människa. Grupptillhörigheten ger en känsla av gruppidentitet 
(Nilzon,1999,s.38).  

 
Det är viktigt att skolan ger eleverna möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Detta för 
att livet kännetecknas av socialt samspel i många situationer. Skolans uppdrag är därför att 
förbereda eleverna att verka i sammhället (Lpo94). Kimber (2004) anser att det är avgörande 
att elever lär sig att samarbeta, lösa problem konstruktivt och att kunna sträva mot egna och 
gemensamma mål, eftersom det underlättar elevernas möjligheter att klara sig i skolan och i 
livet. Vidare menar Kimber att utvecklandet av elevers sociala förmågor bidrar till inlärning, 
eftersom eleverna får verktyg, genom den sociala träningen, till att hantera oro och stress.  
 

1.3.3 Relationen mellan lärandet och det sociala 
Lärandet skulle inte vara möjligt utan kommunikativa processer, menar de som har ett 
sociokulturellt perspektiv. Människan lär sig att använda språket för att påverka andra eller få 
dem att agera, genom kommunikationen skapar vi både oss själva och andra menar de. Den 
sociokulturella synen fokuserar på lärandet som en kollektivt deltagande process med 
tyngdpunkten på sammanhang och samspel (Dysthe 2003). 
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En central poäng hos Vygotskij är att all intellektuell utveckling och allt tänkande tar sin 
utgångspunkt i social aktivitet (Sträng & Persson, 2003). Wahlström (1993) anvisar till 
erfarenheter och forskning, som tyder på att inlärning är ett socialt fenomen och menar att 
samarbete istället för konkurrens förbättrar elevernas resultat.  
 
Dysthe (2003) skriver att ett av grundvillkoren för att lärande och utveckling skall vara möjlig 
måste det finnas kommunikation. Hon skriver att: 
 

Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom 
deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i 
läroprocesserna. Balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt 
på varje läromiljö (s.31). 
 

Vad som behövs för att skapa en lärande situation kan enligt Dysthe sammanfattas med orden 
relationer, samspel och kommunikation. Dysthe nämner vidare att social betyder att ha 
relationer och att vara i interaktion med andra människor. Hon berättar även att läromiljön är 
viktig och avgörande vad gäller hur eleverna lär sig och vad de lär sig. 
 
Enligt Stensaasen och Sletta (2000) kännetecknas ett gynnsamt inlärningsklimat av att 
eleverna känner sig trygga och nöjda i klassen. Elever som känner detta är även mer positiva 
till att lära sig nya saker och ser meningsfullhet i det de lär sig. Barn som känner otrygghet i 
klassen upplever arbetet oftast som väldigt betungande och ser negativt på att lära sig nya 
saker. Kimber (2004) menar också på att trygghet är en förutsättning för lärandet och hänför 
till det faktum att stress och upprördhet till och med tar sig i uttryck rent fysiskt, vilket 
innebär blockering inlärningsmässigt. Dels innebär blockeringen att eleverna inte kan ta fram 
den kunskap de besitter och att de inte heller kan lära sig något nytt. Vidare anser Kimber att 
ett gott socialt- och emotionellt klimat är viktigt för all inlärning, samt att detta goda klimat 
kan skapas genom träning.  
 

1.4 Praktiska tillvägagångssätt  
Enligt Åberg (1987) finns det många sätt att åstadkomma ett behagligt klimat mellan 
eleverna.  Det är viktigt att lägga ner mycket tid så att både lärare och elever känner att 
gruppen blir väl sammansvetsad och därmed klarar både motgångar och framgångar. Ett 
exempel kan vara att när terminen startar efter sommarlovet att ägna sig åt samarbetsövningar, 
så att klassen får ett gott klimat och att alla elever känner att de trivs och att de är behövda i 
klassrummet.  
 
På de flesta skolor i Sverige uppstår det dagligen konflikter, vissa skolor har löst det genom 
att använda sig av att eleverna får hjälpa varandra i konflikter. Det bör finnas vuxna i 
närheten, vid konfliktlösning, så att allt ansvar inte lastas på eleverna (Lind, 2001).  
 
Både Dysthe (2003) och Lind (2001) tar upp vikten av att elever och lärare samtalar med 
varandra för att lösa konflikter. Medling är ett av de praktiska tillvägagångssätt som lärare kan 
använda sig av då elever kommer i konflikt med varandra. Lind förklarar medling såhär: Om 
två personer har en konflikt med varandra så tar personerna in en tredje person. Denna tredje 
person ska inte ta någons sida eller besluta om något utan han/hon ska underlätta för 
personerna som äger konflikten att hitta en lösning, vilket leder till att de reder ut konflikten. 
Alltså det betyder att personerna samtalar med varandra om vad som hänt, den tredje personen 

 6



  

agerar medlare dem emellan och är neutral. Lind tar upp några fördelar med medling, samt 
vad medling kan leda till. 
 
• Lära sig lyssna, både på sig själv och på andra. 
• Visa vad känslorna har för betydelse. 
• Att skilja på fakta och känslor. 
• Tänka på hur jag utrycker mina känslor så att det inte skadar någon annan. 
• Det är viktigt att förstå att vem som helst kan vara arg utan att till exempel slå sönder något. 
• Respektera sig själv och andra. 
• Umgås med människor som är på ett annorlunda sätt. 
• Att vara överens om att alla inte alltid tycker lika. 
 
Att använda sig av medling är viktigt då skola, samhälle och människor har förändrats. 
Samhället och skolan ser inte likadan ut idag som den gjorde för tjugo år sedan. Idag är det ett 
tuffare klimat och attityder mellan eleverna är hårdare. Det har även kommit in många olika 
religioner i samhället som har förändrat skolan. Därför kan det vara bra att lära barn att 
använda sig av ord då de ska lösa konflikter istället för att slåss och det kan läraren bland 
annat göra genom medling. Konflikter är något som finns hos oss hela tiden och som dagligen 
uppstår i skolan. Om en konflikt behandlas på ett positivt sätt så leder det ofta till kreativa 
lösningar bland eleverna (Lind, 2001). 
 

1.4.1 Samtalsmetodik och emotionella metoder 
Den känslomässiga och den sociala utvecklingen kan utvecklas genom människans möjlighet 
till att utveckla sin egen vilja. Det kan exempelvis vara en vilja till goda handlingar, till 
osjälviskhet, empati och omtanke. Detta kallas prosocialt beteende. På 1970-talet gjordes ett 
flertal studier om det var möjligt för skolor att utveckla den prosociala utvecklingen. 
Resultaten utifrån dessa studier visade på att det var fullt möjligt (Åhs, 1999).  
 
Genom samtal och dialog kan förändring och utveckling ske på det sociala området. (Zackari 
& Modigh, 2000). Ett antal samarbetsövningar och andra övningar för att träna elever i social 
kompetens har gjorts genom åren. Persson (2000) riktar skarp kritik åt metodböcker, vilka han 
anser vara alldeles för grundläggande, trots att de riktar sig för tidigare år. Han pekar på att 
barnet inte startar på noll, eftersom social kompetens även utvecklas i samröre med familjen.  
 
Zackari & Modigh (2000) anser att den pedagogiska makt vilken skolan och lärarna 
disponerar sällan har använts på ett medvetet sätt för att bryta sociala och kulturella barriärer 
och traditionella könsmönster. När läraren väl försöker bryta dessa mönster försöker han/hon 
få alla elever att prata, istället för att få dem att lyssna på varandra.  
  
Kimber (2004) anser att ju skickligare läraren blir på att föra samtal med eleverna, desto mer 
kan denne hjälpa dem att förstå sig själva och andra i sin omgivning. Hon menar även att det 
är viktigt att föra dialog under samtalet och själva kärnan i samtalsmetoden är konsten att 
lyssna aktivt. Aktivt lyssnande innebär att klara av att lyssna på någon utan att komma med 
goda råd, vilket i praktiken betyder att de som pratar får fundera själva medan läraren leder 
dem vidare i sina tankebanor. På det sättet kan de komma fram till vilket beslut de vill fatta 
eller hur de ska agera i en viss situation.  
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Både Åhs (1999) och Kimber (2004) nämner vikten av hur barnen sitter placerade vid 
samtalen. Dessutom är de överens om att barnen skall få sitta i ring då läraren samtalar med 
eleverna, eftersom de då kan se varandra och att det blir lättare att lyssna.  
 
Det finns enligt Kimber (2004) färdiga pedagogiska program framtagna för att utveckla 
elevers sociala och emotionella kompetens. Ett sådant är till exempel ”Livsviktigt”. 
Livsviktigt är enligt Kimber ett läromedelsmaterial, som syftar till att se allas lika värde, att 
öka den empatiska förmågan, att främja demokratiska processer och att motverka 
främlingsfientlighet. Materialet består av övningar, som framförallt tränar fem moment. Dessa 
är självkännedom (att veta vad jag själv känner), att hantera sina känslor, empati (att kunna se 
saker ur andra människors perspektiv), motivation (att använda den egna drivkraften för att nå 
sina mål) och social kompetens (att kunna hantera sociala situationer). Livsviktigt riktar sig 
till grundskolan, övningarna skall tränas regelbundet och dessa har stigande svårighetsgrad. 
 
När det gäller det emotionella, det vill säga det känslomässiga, planet anser Wennberg (2000) 
att hög emotionell intelligens är viktigare än högt IQ och hänvisar till The Center for Applied 
Psycology Inc. Möjligheten att träna emotionell intelligens menar Wennberg gör den till ett 
attraktivt ämne för skolorna. Begreppet emotionell intelligens, EQ, skapades av Peter Salovey 
och John D. Mayer, två forskare vid Yale universitet (Kimber, 2004). EQ är enligt Wennberg, 
som utgår från Saloveys och Mayers forskning, förmågan att tolka och förstå våra egna 
känslor och dra adekvata slutsatser därutav. Wennberg anser också att detta efterföljs av 
förmågan att tolka och förstå andra människors känslor och dra adekvata slutsatser av dem. 
Vid arbete med EQ tränas elevernas förmåga att identifiera deras egna känslor, visa empati, ta 
ansvar, kommunikation, konflikthantering, problemlösning och så vidare.   
 
 
1.4.1.1 Empati, etik och moral  
På 1800-talet utgjorde katekesen norm för skolans moral- och etikundervisning. 
Undervisningen gick ut på att lära sig bud och förbud och sedan lyda dessa. Kyrkans lära 
kopplades ofta ihop med etik och moral (Lindell & Hartikainen, 2003). Idag är det inte främst 
kyrkan som förknippas med etik och moral, utan snarare vetenskapen. Utvecklingen inom 
teknik, teknologi och medicin har medfört nya frågor i skolan att ta ställning till (Gren, 2001).  
 
Taube (1987) talar om att en elev är beroende av sin lärare och sina kamrater i skolan. Deras 
attityder, förväntningar och värderingar påverkar elevens självbild. Ett varmt och positivt 
klimat som kännetecknas av en accepterande inställning och förståelse för elevers olika 
behov, ger ett bra inlärningsklimat. Hon skriver vidare att om vi accepterar oss själva blir vi 
mer toleranta och accepterande mot andra, detta leder i sin tur till att läraren får fram det bästa 
hos eleverna.  
 
Etik kommer från det grekiska ordet ethos som betyder, hemvist, sedvana, bruk, sätt att bete 
sig, karaktär. Att ägna sig åt etik handlar bland annat om att reflektera över sina handlingar 
(Green, 2001). Gustavsson (2001) menar att om en elev ska kunna fundera över sina och 
andras handlingar måste läraren börja med att hjälpa eleven att känna sig själv.  Det 
inkluderar att vara trygg i sig själv och förstå sina känslor. Gustavsson anser att detta är en 
process som pågår under hela livet men som under småskoleåldern och tonåren kan vara 
ganska förvirrande. Enligt Gustavsson är det just därför som det är viktigt att hjälpa barnet att 
förstå sig själv och andra. Smith (2001) anser att självet förändras i takt med våra erfarenheter 
och att det formas genom kontakt med andra vilket är en ständigt pågående process. Vidare 
menar hon ”Att känna sig själv innebär att ha kontakt med alla sidor hos sig själv. Mötet 
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mellan människor är en förutsättning för insikt om jaget” (s.71). Smith hänvisar till 
forskningsrapporten för Centrum för Arbetsvetenskap där forskarna funnit att 
konflikterfarenheter har stärkt självkunskapen i olika avseenden. Vidare menar Smith också 
på att självkännedom nås genom konflikter och att våga gå in i dem och inte fly undan, 
eftersom personen då får möjlighet till självinsikt. 
 
”Moral handlar om mina handlingar, etik och mina funderingar över mina handlingar” 
(Gustavsson, 2001, s.7). Ordet moral kommer från latinets moralis, det som rör sederna. 
Zackari och Modigh (2000) anser att värdegrunden i grund och botten handlar om etiska och 
moraliska förhållningssätt. Dessa utvecklas när barn och ungas värderingar möter andras 
uppfattningar. Samtal och dialog blir därmed viktiga medel för vilken etik som utvecklas. De 
sociala relationerna behöver förändras och utvecklas bland annat genom möten och samtal.  
 
Grekiskans ord empatheia har blivit vårt ord empati som översättas till inkännande (Gren, 
2001). I artikeln När känslan visar vägen till förståelse (Seppänen Sterky, 2005) menar 
forskaren Håkansson att empati är att kunna leva sig in i hur det är att vara en annan 
människa. Att besitta empatisk förmåga är en stor tillgång i möten och arbete med andra 
människor, den medför att den andre blir ett subjekt, ett ”jag” istället för ett objekt. Den 
andres tillvaro är lika verklig som ens egen. Håkansson talar om genuin empati, vilket kräver 
att empatisören förstår den andre, samt att empatisöern fokuserar på den andres känslor. 
Genuin empati kräver också att det finns omtanke och en upplevd erfarenhet. 
 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur lärare arbetar för att åstadkomma ett 
behagligt klimat mellan eleverna, samt att förstå lärarnas motiv för detta. Med ett behagligt 
klimat menar vi att eleverna bemöter varandra som de själva vill bli bemötta. 
 
Vi har valt att avgränsa oss med anledning av den bestämda tidsramen. Därmed har vi inriktat 
oss på att intervjua en mindre grupp lärare och samtidigt ha en stor spridning på de lärare som 
vi intervjuat. I studien har vi inte tagit den fysiska miljön i beaktande. Vi kommer inte 
fördjupa oss inom området hur lärandet och den sociala interaktionen hänger ihop och inte 
heller i olika metoder som används. Dessa kommer enbart bara nämnas i rapporten. 
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3. Metod   
I detta avsnitt redogörs för val av metod, urval och tillvägagångssätt för studiens 
genomförande. 
 

3.1 Vetenskaplig arbetsmetod 
Vår utgångspunkt för den här rapporten är att arbeta kreativt och systematiskt för att kunna 
göra den bra. Bra forskning skall enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) vara intressant, 
trovärdigt och begripligt. Utredningsarbetet handlar i princip om ett systematiserande av 
fakta. Syftet med dessa organiserade fakta är framförallt att beskriva, förklara och förstå 
skeenden. Vår studie handlar framförallt om att beskriva och förstå hur lärare arbetar för att 
skapa ett bra klimat elever emellan. 
 

3.2 Kvalitativ metod  
Med denna rapport söker vi inte den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. Vi 
försöker inte heller isolera kvantifierbara egenskaper och finna samband mellan dem. ”Hur 
många” och ”hur mycket” är frågor som inte är väsentliga för oss att besvara. Istället försöker 
vi få förståelse för hur lärare arbetar för att främja ett behagligt klimat mellan eleverna. 
Därmed blir vi tvungna att gå in i den livsvärld lärarna har och eftersom människors 
föreställningar inte är mätbara blir tillvägagångssättet i vår forskning kvalitativ metod. 
Hartman (1998) definierar på följande sätt: ”Kvalitativa undersökningar har som objekt den 
livsvärld människor har, och därmed den mening de knyter till sig själva och sin situation” (s. 
239). I vår studie rör denna förståelse lärarna, som knyter an till sin skolsituation. 
 

3.2.1 Fallstudie 
Utifrån den kvalitativa metoden beslöt vi oss för att använda oss av fallstudien, för att kunna 
besvara vårt syfte. Fallstudie är enligt Patel & Davidson (1994) en beteckning som innebär att 
göra en undersökning på en mindre avgränsad grupp.  
 
Merriam (1994) menar att beslutet om att fokusera på den kvalitativa fallstudien kommer av 
det faktum att undersökaren då snarare inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning än på 
hypotesprövning. En fallstudie kan enligt Backman (1998) ha olika avsikter. Den kan vara 
beskrivande, förklarande eller undersökande. Eftersom vi är ute efter hur lärare arbetar med 
klimatet mellan eleverna är vår fallstudie både av beskrivande och undersökande karaktär. 
 

3.2.2 Intervjumetod 
Den metod vi valde för vår kvalitativa fallstudie var intervjun. Detta på grund av att studien 
grundar sig på förståelse av den erfarenhet en viss grupp människor besitter (Hartman 1998). I 
vårt fall är denna grupp människor lärare vilka kan delge oss förståelse genom att berätta om 
sina erfarenheter och hur de arbetar med klimatet mellan eleverna. Vi anser att 
intervjumetoden är det bästa angreppssättet för att undersöka dessa erfarenheter, då Kvale 
(1997) beskriver den kvalitativa intervjun som ”en kraftfull metod att fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (s. 70). Vidare menar han också att 
syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Även Merriam (1994) ger uttryck för 
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detta synsätt, och refererar till Patton som menar att syftet med intervjuer är att göra det 
möjligt för oss att inta en annan människas perspektiv. 
 
En stor fördel med att använda kvalitativa intervjuer som metod är dess flexibilitet. Metoden 
möjliggör att kunna följa upp idéer och komma in på motiv och känslor som inte är möjligt i 
en enkätstudie (Bell 2000). Detta har vi gjort i form av följdfrågor och kontrollfrågor, 
exempelvis ”Så du menar att…” eller ”Har jag förstått det rätt att du…”.   
 
Vår kvalitativa intervju är halvstrukturerad. Halvstrukturerad intervju innebär, enligt Kvale 
(1997) att den varken är ett öppet samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär.  Vidare 
menar Kvale att den halvstrukturerade intervjun liknar ett vardagssamtal, men med skillnaden 
att den utnyttjas professionellt genom angreppssätt och frågeteknik. Vi skapade en 
intervjuguide, som omfattade frågor och förslag till följdfrågor. Vid konstruktion av 
intervjufrågor hade vi i åtanke att inte använda ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, 
en fråga i taget och inga värderande frågor (Bell 2000). Vi försökte göra samtliga frågor så 
korta och enkla som möjligt (bilaga), vilket Kvale (1997) rekommenderar för att kunna 
åstadkomma en kvalificerad intervju.  

3.3 Urval 
Val av försökspersoner har skett genom så kallat strategiskt urval, där geografiska variationer 
har förekommit, på grund av försök att få så stor spridning som möjligt baserat på ålder, kön, 
arbetslivserfarenhet och arbete i olika år (1, 2, 3…6). Vår avsikt med studien var att söka 
mångfalden av uppfattningar kring lärares arbetssätt.  
 
Intervjupersonerna är verksamma i olika delar av landet; Norrbottens-, Sörmlands- och Västra 
Götalands län. Totalt är det tio försökspersoner som har intervjuas, varav två stycken från 
Sörmlands län, tre stycken från Västra Götalands län och fem stycken från Norrbottens län. 
Antal försökspersoner var från början beräknat till åtta, men vi valde sedan att ta in en extra 
och sedan ytterligare en extra. Detta beror på att försöka åstadkomma ett så kallat mättat 
urval, då vi ser att intervjupersonernas svar inte tillför något nytt till undersökningen.   
 
Av de tio intervjupersonerna är två av dem män, resterande kvinnor. Samtliga försökspersoner 
är utbildade lärare. Utbildningsbakgrunden ser lite olika ut beroende på när de har gått 
lärarutbildningen. Tre är utbildade för år 1, 2 och 3, medan fem är utbildade för år 4, 5 och 6. 
Två av dem är nyutbildade lärare och därmed alltså utbildade för samtliga av de nämnda åren. 
 

3.4 Etiska principer 
Merriam (1994) menar att frågor som bland annat rör etik är viktiga, både när det gäller 
fallstudier och när det handlar om annan forskning. Att följa etiska principer i forskningen 
syftar till att försökspersonerna ska skyddas från skada, kunna bibehålla sin integritet, få veta 
vad som försiggår och ha rätt till att säga nej till att delta. Enligt Merriam (1994) skall 
forskaren vara medveten om de etiska frågeställningarna genomgående under 
forskningsprocessens gång, alltså från det att undersökaren formulerar en frågeställning till att 
han/hon publicerar resultaten. Eftersom vi vill att vår undersökning genomförs på ett etiskt 
riktigt sätt, har vi tagit del av Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer, som utgår 
från fyra krav. När vi kontaktade lärarna redogjorde vi för syftet för vårt arbete, att det är vårt 
examensarbete och hur det skulle redovisas, informationskravet. Efter att ha gett den 
upplysningen fick de tillfrågade själva avgöra om de ville ställa upp på intervju, 
samtyckekravet. Intervjupersonerna lovades att vara anonyma i intervjuerna och att de 
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uppgifter som de gav skulle behandlas konfidentiellt, konfidentialitetskravet. Vidare upplystes 
lärarna om att det insamlade materialet endast kommer att användas för forskningsändamål, 
nyttjandekravet.    
 

3.5 Genomförande 
I vår kvalitativa fallstudie utgick vi från ett helhetsperspektiv och försökte få så täckande 
information som möjligt. Till vår hjälp hade vi gjort en intervjuguide, när denna slutligen var 
klar ringde vi upp de lärare vi valt ut och berättade om vårt arbete och frågade dem om vi fick 
komma och intervjua dem. Bell (2000) skriver att man som forskare är ”beroende av att 
vanliga människor finns tillgängliga och är villiga att ställa upp” (s. 111). Samtliga uppringda 
lärare samtyckte dock och totalt gjordes tio intervjuer.  
 
Intervjuerna delades upp mellan oss och genomfördes på olika skolor, med undantag från två 
som fick göras per telefon på grund av det geografiska läget (Sörmlands län). Varje 
intervjutillfälle pågick mellan 15-40 minuter och samtliga intervjuade gav sitt tillstånd till att 
vi spelade in intervjun med bandspelare. Detta gjorde vi för att vi skulle kunna koncentrera 
oss på intervjun och inte behöva göra anteckningar under intervjuns gång. Kvale (1997) anser 
också att bandinspelning av intervjun bidrar till att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet 
och dynamiken i intervjun. 
 

3.6 Analys 
Efter genomförandet av intervjuerna tolkades och analyserades lärarnas svar. Vi lyssnade 
igenom intervjusvaren ett flertal gånger för att söka likheter, skillnader och variationer i 
svaren. Råmaterialet sammanställdes sedan genom nyckelord, meningskategorisering och 
meningskoncentrering utifrån våra frågeställningar. Meningskategorisering innebär enligt 
Kvale (1997) att intervjun kodas i kategorier. Kategorierna bestod av ett huvudområde,  
Praktiska tillvägagångssätt, samt underkategorier, gruppklimat, lärarens roll, samtalsmetodik 
och emotionella metoder, under huvudkategorin Praktiska tillvägagångssätt. Utifrån dessa 
kategorier skedde sedan analysen genom meningskoncentrering, då de meningar som 
intervjupersonerna uttryckte formulerades mer koncist. Analyseringsmomentet gjorde vi 
tillsammans för att åstadkomma en gemensam tolkningsram, eftersom vi har gjort våra 
intervjuer var och en för sig. Själva analysen innebar för oss att lärarnas egna uppfattningar 
synliggjordes och gav oss nya perspektiv på metoder och arbetssätt.   
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4. Resultat 
I resultatdelen av vårt arbete redovisar vi de svar som har framkommit i intervjuerna utifrån 
en huvudkategori, praktiska tillvägagångssätt. Denna huvudkategori har vi även delat upp i 
underkategorier: gruppklimat, lärarens roll, samtalsmetodik och emotionella metoder. Citaten 
används för att förtydliga och lyfta fram lärarnas svar och resultatdelen av arbetet avslutas 
med en kort sammanfattning. 
 

4.1 Praktiska tillvägagångssätt 
Samtliga lärare är helt överens om att ett gott klimat mellan eleverna är mycket viktigt, 
eftersom det inverkar på allting. Även om lärarna är fullständigt överens om att klimatet 
mellan eleverna är av stor betydelse, så utrycker de det på olika sätt. En person pratar om att 
skapa ett vänskapligt klimat med ”vi - känsla”, medan tre andra pratar om respekt och tillit. 
Utöver detta nämns även trygghet, stöttning och att visa förståelse för varandra, alla har 
rättigheter, eleverna ska acceptera varandras olikheter, sällskaplighet mellan varandra, kunna 
samarbeta, vara rättvis, visa hänsyn, lita på varandra och våga. Anledningen till att lärarna 
anser att ett behagligt klimat mellan eleverna är viktigt, beror på att ”det är lättare att lära sig” 
och att ”alla ska vara lika mycket värda”.  
 
Lärarna använder sig av tre olika perspektiv utifrån hur de åstadkommer ett behagligt klimat 
mellan eleverna. Ett av perspektiven handlar om hur de själva är ”….Sen handlar det säkert 
mycket om personen också. Jag är ju själv en såndär glad och pratig person det smittar väl.” 
 

Det syns också på klassen om jag är trött, det är man ibland. Vi är inte mer än människor. 
Jag kan också vara på dåligt humör, en del elever är så känsliga så det påverkar dem direkt 
och då är det många gånger taggarna utåt.  

 
En annan lärare har utgått mer utifrån sig själv och framhållit hur han som lärare blir påverkad 
av eleverna. Denne lärare har svarat att: ”Jag blir lugn om jag har lugna elever som arbetar 
och gör som jag vill att de ska göra och vara mot varandra.” Det andra perspektivet handlar 
om arbetsmetoder lärare använder sig av då de åstadkommer ett behagligt klimat mellan 
eleverna. Arbetsmetoder och praktiska tillvägagångssätt framkommer utifrån lärares exempel 
på hur de gör, oftast som små berättelser: En av lärarna berättade att det är viktigt att eleverna 
känner ett lugn när de kliver in i klassrummet. På vinterhalvåret har hon tänt ett ljus varje 
morgon när eleverna kommer, eftersom stämningen då blir lugnare och eleverna varvar ner 
när de kliver in i klassrummet.  De lärare som tillämpar det tredje perspektivet väver samman 
dessa båda metodsätt, det vill säga att de använder sig både av hur de är som person och av 
arbetsmetoder för att åstadkomma ett behagligt klimat. Vidare framkommer det även andra 
sätt, knep och metoder från lärarnas svar. Vanligtvis använder lärarna sig av flera olika 
metoder och arbetssätt och ibland till och med integrering av dessa vid andra ämnen. Vid 
samtliga intervjuer har lärarna gett uttryck för vikten av att prata med eleverna om hur 
han/hon ska vara. Detta syftar också till att väcka tankar hos eleverna om hur de vill vara.  
 
De metoder vilka huvudsakligen omnämns kan kategoriseras under: samtalsmetodik, 
emotionella metoder. Endast en mellanstadielärare använde sig genomgående av metoder 
utifrån alla dessa. ”För det första visar jag barnen respekt (…) vi jobbar väldigt strukturerat 
med det egna ansvaret, väldigt strukturerat med EQ-arbete och i det ingår då: fredlig beröring, 
avslappning, kompissamtal, konflikthantering.” 
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4.1.1 Gruppklimat 
Flera av de intervjuade anser att arbetssätt och klimatet i klassen går ”hand i hand”. Vissa 
arbetssätt fungerar inte i vissa klasser och klimatet elever emellan påverkar lärarens planering, 
till exempel vid gruppindelning. Många lärare menar också att det räcker att en elev inte 
fungerar så påverkar det hela gruppen och beroende på vad du har för grupp så kan du släppa 
dem olika mycket. En stökigare grupp behöver mer struktur och fastare ramar, medan en väl 
fungerande grupp kan och får ”göra” roligare saker, bland annat påstår lärarna att de kan 
arbeta mer praktiskt med de eleverna.   
 

Jag känner att jag måste vara mycket mer:” nu sitter vi på våra platser och nu gör vi 
detta.” För att de måste lära sig att hitta en arbetsro liksom, medan när de väl har hittat 
den här arbetsron, då kan man göra och lita på dom och gå ut och göra. Atmosfären är 
förstående, den är trevlig, den är harmonisk. Då gör man ju mycket mer så att säga roliga 
saker.  

 
Flertalet lärare anser att gruppsammansättningen inverkar på elevens lärande. En av lärarna 
jobbar åldersintegrerat med grupp med elever i år 4,5 och 6. Hon berättade att grupperna 
ibland jobbade åldershomogent och att en av dessa är en fantastisk fin grupp, där eleverna är 
snälla mot varandra, medan de i de andra grupperna var mer problem. Detta trots att eleverna 
har samma lärare och så vidare. Detta ansåg hon beror på att det inte finns några ledare som 
betedde sig illa i gruppen. En annan lärare har uttryckt sig på liknande vis: ”får du fina ledare 
i en klass, så får du mycket gratis”.  
 
Tre av lärarna anser även att möbleringen av bänkar i klassrummet har betydelse för hur 
stämningen i gruppen är. En av lärarna berättade att eleverna sitter i ett U, vid terminsstarten 
på hösten. Detta för att eleverna ska kunna se varandra. Det är viktigt att se vem man talar 
med, menar de, men också för att eleverna skulle kunna se och höra läraren. De tre 
intervjuade menade att det inte ska ha någon betydelse vem du sitter bredvid och arbetar med. 
Barnen ska kunna samarbeta med barn som de inte leker med på rasten. De anser att det är så i 
verkliga livet att eleven inte får välja den han/hon vill arbeta med. Det är lika bra att eleverna 
lär sig det redan i skolan. ”I den klass jag har så är möbleringen av bänkar viktigt. Eleverna 
måste lära sig att samarbeta med de elever som de inte vanligtvis är med på rasten…..så är det 
i verkliga livet.” 
 

4.1.2 Lärarens roll  
Samtliga tio lärare är överens om att det är de som på olika sätt skapar förutsättningar för hur 
samspelet i klassen fungerar. Många av lärarna har under intervjun utryckt sitt förhållningssätt 
om att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Vissa av lärarna poängterar att så 
som du är som lärare mot eleverna så är de tillbaka. ” Mitt sätt att vara påverkar väldigt 
mycket. En glad fröken gör mycket.” Det är läraren som ska ha makten i klassrummet annars 
tar någon elev det. ”I och med att det är jag som har makten så är det mitt ansvar att jag 
förvaltar den väl.” 
 
Lärarna talade även om olika hinder och möjligheter de möter i sitt arbete för att skapa ett gott 
klimat i klassen. De hinder fem av de tio lärarna talade om handlade främst om elever och de 
problem elever kan ha. En lärare sa ”…det finns alltid bland elever sådana som vill bestämma 
mer än andra och då uppstår sådana situationer där det kan gå snett. Man känner det. Det 
känns. Det finns någonstans i luften. Det är som ett hinder…” Tre av de tillfrågade lärarna 
angav att vara ensam i klassen som ett hinder. Medan en av lärarna tyckte att det var positivt. 
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Hon berättade om att hon haft många personliga assistenter genom åren, som det hade varit 
problem med och som hon hellre hade varit utan. ”Det var nästan som att ha ett extra barn.” 
En av lärarna påstod att det inte finns några hinder; ”… det är du som lärare som skapar 
hindren”. På frågan om vilka möjligheter de hade i sitt arbete att skapa ett gott klimat bland 
eleverna fick vi svar som: ”Det finns många möjligheter, det finns alla möjligheter.” De 
pratade också om sina möjligheter att ändra i schemat och att fritt välja det arbetsmaterial 
eleverna ska jobba med. 
 

4.1.3 Samtalsmetodik 
Lärarna anser att samtala med eleverna är ett viktigt och bra tillvägagångssätt vad gäller att 
skapa goda relationer mellan eleverna. Ett par av lärarna nämner morgonstunden som ett bra 
tillfälle att prata med eleverna om bland annat hur de ska vara mot varandra. Detta för att 
eleverna lättare ska klara av ett socialt sampel. Samtal sker även vid planerade tillfällen då de 
diskuterar och samtalar om frågor. Läraren fungerar då som samtalsledarare.  
 

Vi har ju till exempel Livsviktigt som jag tycker är jättebra. Där vi tar upp såna här saker, 
där vi diskuterar och alla ska få säga det de tycker och tänker. Det går ut på att hitta en 
form, de får jobba ihop och tillsammans. Man har en samtalsledare som ser till att alla får 
säga det de vill.  

  
Hälften av de intervjuade lärarna arbetar med värderingsfrågor och tränar ställningstagande 
bland eleverna.  
 

Man måste jobba med olika värderingsfrågor, det tror jag är ganska viktigt. Barn har 
väldigt bra värderingar, det är bara det att alla klarar inte av att uttala dem. Och liksom 
inte kunna stå upp för dem om man inte tränar på det, som man gör med allting annat. 

 
Dessutom berättar lärarna om att de kan hämta berättelser från ett färdigt metodmaterial eller 
berättelser ur verkligheten och diskutera dem. En del arbetar med värderingsfrågor och tränar 
ställningstagande bland eleverna 

 
Vi brukar ha dilemmaövningar. Att vi hittar på eller läser en berättelse där någonting 
händer. Någon stjäl pengar, så får de träna ställningstagande. Hur skulle du göra och 
vilken ställning tar du och varför. Att man liksom tränar ställningstagande precis som man 
tränar allting annat. 
 

Alla dessa sätt lärarna har uppgett förebygger även konflikter, menar de. Men trots alla sätt 
och metoder uppstår det konflikter. Lärarna löser dessa konflikter genom att agera 
omedelbart. ”Man måste ta tag i saken, de kan inte koncentrera sig, de är inne i konflikten 
fortfarande och det måste de få bearbeta först.” Detta är något alla lärare nämnt att ta tag i 
konflikterna direkt. Detta dels för att barnen skall kunna koncentrera sig på lektionen eller 
som en lärare uttryckte det:  
 

Jag tycker att det är viktigt att man kan ta konflikten direkt om man lämnar det så pyr den 
och det blir en….. en fluga blir ett monster tillslut. Man måste fixa det på en gång annars 
blir det jobbigt i klassen.  
 

En lärare anser också att det är viktigt att reda ut konflikter på en gång, eftersom eleverna lätt 
annars drar in andra. Det kan vara kompisgäng eller föräldrar. Ett par av lärarna tycker att de 
skall vara två vuxna vid utredning av konflikt. Speciellt om det är äldre elever inblandade 
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eller vid utredning av allvarligare saker. Fördelen med att vara två vuxna, tycker lärarna är att 
de kommer ihåg vad som har blivit sagt. ”Idag har äldre elever ett väldigt övertag. De är lärda 
att klara sig själva på något sätt. De har ett väldigt övertag och då är det väldigt bra att vara 
två vuxna, så vi vet vad som är sagt.” När lärarna skall lösa konflikter använder de sig av 
olika strategier. Den strategi lärarna mest använder sig av när konflikter uppstår är medling, 
där läraren pratar först med den ena- och sedan den andra parten och sedan kommer överens 
om en lösning. En av lärarna berättar såhär om elevernas sätt att lösa konflikter.  

 
Att få dem att acceptera sig själva, att inse sitt eget värde och att jobba utifrån. Hur skulle 
du känna om någon gav sig på dig nu, att säga nått dumt eller att slå dig eller hoppa på dig. 
Att väldigt mycket utgå ifrån sig själv tror jag att man måste göra. Man kan visa på bilder 
hur barn kan ha det i olika situationer, det är något som de kan sätta sig in i och då får de 
ofta känslor. 

 
Ett par av lärarna gjorde på ett annat sätt. De lät eleverna lösa konflikterna själva.  
 

Barn är väldigt medvetna om vad de har gjort och de är inte så att de måste vara helt 
skuldfria på nått vis, i regel så kan de faktiskt se att de har haft sin del i konflikten, det är ett 
fåtal som inte kan se det. Direkt man har den ingången är det i regel inte nått stort problem 
och ofta så kan de själva komma på lösningar på hur man bär sig åt.  

 
Medan en av lärarna speciellt betonade lärarens ansvar vid utredandet av konflikter. Hon 
ansåg att barn aldrig skall ha det ansvaret på sina axlar.  

 
Nån måste ta ansvaret. Barnen ska inte ha ansvaret och lösa en konflikt helt utan någon 
vuxenhjälp…. Det är dom inte… Det finns… Man kan titta på hur många vuxna är det som 
klarar av att lösa en konflikt? Det måste finnas någon som kan hjälpa till och kan ta 
ansvaret av dom. Dom ska inte behöva stå där med ansvaret på sina axlar, utan det 
ansvaret ska jag ta!  

 
När konflikter är utredda vill lärarna dra ett streck. Utrett skall vara utrett, menar de. Eleverna 
skall kunna lämna konflikten bakom sig, annars sitter ilskan i och då kan andra bli drabbade, 
anser en av lärarna. Dessutom kan de inte koncentrera sig på skolarbetet, utan bara tänker på 
det som har hänt. ”Har någon kanske varit jätteledsen och nån jättearg och flera som är lite 
inblandade vid sidan om. Då har de bara tankarna på det.” De flesta lärarna nämner sin 
erfarenhet av att barn är långsinta ”…det kan hända saker i förra veckan, och så rätt som det 
är kommer man på att han var ju tyken mot mig och så slår man till”.  
 
Ett par av lärarna pratade om att särskilja på person och handling. ”Jag tycker om dig som 
människa men jag accepterar inte det du gör.” Vissa av dessa barn som blir bemötta på det här 
sättet svarar att ”du får inte tycka om mig”. Detta är enligt en av lärarna en rädsla från barnens 
sida att fästa sig vid någon. Hon menar att de barn som svarar så här är sådana barn som är 
väldigt splittrade, de har till exempel råkat ut för skilsmässa eller att ha blivit sviken på ett 
eller annat sätt av de vuxna och vill därmed skydda sig själva från att bli sårade igen. 
 

4.1.4 Emotionella metoder 
Att använda sig av emotionella metoder är också ett populärt tillvägagångssätt för att främja 
klimatet elever emellan, samt motverka mobbing och konflikter. Några av lärarna nämnde att 
de använder sig av den här formen av arbetssätt. De menar att det går ut på att kunna sätta sig 
in i andras känslor och känna empati och samtidigt hur eleverna vill vara mot andra i olika 
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situationer. Ett par lärare har sagt att det är elevens självinsikt det handlar om vad gäller hur 
eleven uppträder gentemot andra. En av lärarna uttrycker det så här: ”Om du inte känner dig 
själv, så kan du inte känna med någon annan.”   
 
Något lärare har en bra uppfattning om, vad gäller att åstadkomma empati och hur eleverna 
ska vara mot varandra, är drama och rollspel. Men dessa metoder används bara någon gång 
och ingen av de intervjuade lärarna håller idagsläget genomgående på med dessa båda 
metoder.  
 
En av lärarna berättar att hon i slutet av veckan har en övning med barnen, den går ut på att 
läraren har en nalle och ställer frågan ”Har du gjort någon ledsen idag”? Sedan kastar läraren 
iväg nallen till en av eleverna som får svara på frågan. Om den personen kan svara så kan det 
vara någon i ringen som har gjort honom eller henne ledsen och då får de ta upp och prata om 
det. Leken fortsätter och läraren avslutar den alltid genom att fråga något positivt exempelvis 
”Har du gjort någon glad idag?”.  
 
En annan lärare arbetar med känslorna genom bild, barnen får utrycka olika känslor genom att 
måla dem.  
 

Vi har målat väldigt mycket utifrån känslor. Vi har målat: Hur känner du dig när du är 
glad? Och så har vi satt upp det här. Så har vi målat utifrån olika känslor, så har vi sedan 
jämfört bilderna här är jag glad, här är jag ledsen, här är jag rädd så har vi kunnat se det. 
Så har de själva fått berätta vad jag är rädd för… så har det fått skriva det då. Vi gör en 
bok. Och de har även fått rita vart sitter den här känslan i kroppen. 
 

4.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har resultatet av intervjuerna visat att lärare är medvetna om vikten av att 
arbeta för ett gott klimat. Motiven anges vara att det blir bättre arbetsro och att eleverna kan 
koncentrera sig bättre. För att åstadkomma detta använder sig lärarna framförallt av samtal, 
men även andra praktiska tillvägagångssätt, så som bild, fredlig beröring, EQ-arbete, 
Livsviktigt, konflikthantering, med mera. Drama och rollspel används enbart vid enstaka 
tillfällen, trots lärarnas positiva syn på detta.  
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5. Diskussion 
I vår diskussion har vi valt att ha metoddiskussion och resultatdiskussion var för sig, eftersom 
arbetet då blir mer överskådligt. Efter resultatdiskussionen redogör vi för våra egna 
reflektioner kring resultatet och avslutar med förslag till vidare forskning och slutord.   

5.1 Metoddiskussion  
”Alla forskare vill kunna bidra med kunskaper som är trovärdiga och pålitliga” (Merriam 
1994, s. 193). Därmed anser Merriam att validitet och reliabilitet är viktiga för forskningens 
presenterade resultat. Vi har under studiens gång försökt att ta validitet såväl som reliabilitet i 
beaktande. Validitet innebär att forskaren har undersökt det som skulle undersökas. 
Reliabilitet innebär att forskningen bedrivs på ett tillförlitligt sätt, så att resultaten kan 
upprepas om undersökningen utförs igen (Patel & Davidsson 1994). ”Reliabiliteten hos en 
viss forskningsmetod grundar sig på antagandet att det finns en enda verklighet som kommer 
att föranleda samma resultat om vi upprepande gånger studerar denna verklighet” (Merriam s. 
180). Eftersom vi studerar lärares olika arbetssätt, är vi medvetna om att dessa kan komma att 
förändras efter tid, eftersom skolan speglar samhället som hela tiden utvecklas. 
 
Valet av att göra en kvalitativ studie medförde för oss vissa problem, eftersom vi då inte redan 
från början har bestämda variabler att observera. Hartman (1998) menar att det istället krävs 
känslighet för vad som är viktigt och intressant. 
 
Genom att välja den kvalitativa intervjun som metod fick vi möjlighet att hitta olika arbetssätt 
hos intervjupersonerna. I intervjuerna ställdes också följdfrågor för att få intervjupersonerna 
att utveckla sina svar. Bell (2000) anser att intervjuaren måste lämna utrymme åt den 
intervjuade, så denne får tillfälle att prata kring frågorna och de tankar som väckts. Följden av 
detta blev att vi i några intervjuer upplevde svårigheten att återknyta till huvudfrågan och få 
svar på den ställda frågan. Vi konstaterade att med en större erfarenhet av att intervjua hade 
det kanske inte upplevts som någon svårighet. 
 
Av de svar vi fått på intervjuerna är det viktigt att ta i observans att alla intervjuade gjort sin 
egen tolkning av frågorna och att svaren därefter kan skilja sig från det som intervjuaren 
avsett. Då detta skett har följdfrågorna varit till stor hjälp för att tydliggöra vad 
försökspersonerna har menat i sina svar. Andra inverkande faktorer är till exempel så kallade 
intervjuareffekt och tidspress. 
 
Validering genomförs som en kvalitetskontroll under kunskapsproduktionens samtliga stadier 
(Kvale 1997). Vi har genom hela processen tagit validiteten i beaktande utifrån vårt syfte och 
våra frågeställningar. Det variationsmässiga urvalet av intervjupersoner är gjort för att 
resultatet skall få så hög validitet som möjligt. Hade resultatet ändrats om vi hade intervjuat 
fler lärare? Kvale anser att generaliserbarhetens validitet är beroende av hur utförlig 
beskrivningen är av fallet.  
 

5.2 Resultatdiskussion  
Utifrån våra kvalitativa intervjuer har vi fått ett resultat som visar på att lärare framförallt 
trycker på vikten av att prata med eleverna, föra dialog och träna ställningstaganden. Detta 
stöds bland annat av Lpo 94, Dysthe (2003), Kimber (2004) och Zackari & Modigh (2000). 
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Åhs (1999) menar att detta leder till prosocial utveckling. Lärarna gynnar alltså den prosociala 
utvecklingen hos eleverna genom vissa samtalsmetoder. 
 
Enligt Stensaasen & Sletta (2000) och av resultatet framgick också att lärarens roll var 
betydelsefullt för hur samspelet mellan eleverna fungerade. Dessutom säger 
Utbildningsdepartementet (1985) att läraren skall visa hänsyn för varje människas egenvärde. 
Genom att lärarna behandlar eleverna väl och visar dem hänsyn leder det till ett bättre samspel 
dem emellan.  
 
Några lärare pratar om hur de använder sig av placeringen av bänkar på ett strategiskt sätt. 
Även Åhs (1999) och Kimber (2004) betonar vikten av placeringar och menar på att alla skall 
se alla vid samtalsövningar. Att se den som talar bidrar till gemenskap. 
 
De intervjuade lärarna menar att arbetssätten som de använder vid utvecklandet av elevers 
prosocial förmåga också bidrar till att förebygga konflikter. När det sedan handlar om 
hanterandet av konflikter anser samtliga lärare att de bör agera omedelbart. Detta medan 
tillvägagångssättet vid lösningarna på dessa ser lite olika ut. Utav detta kan sambandet 
synliggöras mellan de olika tillvägagångssätten för att utveckla elevers sociala- och 
emotionella kompetens, vilka också bidrar till att förebygga konflikter. 
 
Vidare anser lärarna att det är viktigt att samtala med eleverna så att goda relationer skapas 
mellan alla parter. Både Dysthe (2001) och Lind (2003) menar att det är viktigt att lärare och 
elever samtalar med varandra för att skapa goda relationer och för att kunna lösa eventuella 
konflikter. Medling är en av metoderna som används vid konfliktlösning och det tar både de 
intervjuade personerna samt Dysthe och Lind upp. Lärarna anser att genom emotionella 
metoder kan de motverka mobbning och konflikter. Genom att sätta sig in i andras känslor vid 
användandet av emotionella metoder utvecklar lärarna elevernas empati. Enligt Seppänen 
Sterky (2005) utvecklas då genuin empati. 
 
Stensaasen & Sletta (2000) anser att det är ledaren som skapar förutsättningar för hur 
samspelet mellan eleverna ser ut. Det framgår även i resultatet att det är läraren som har 
makten i klassrummet. Enligt Granér (1994) räcker det med att en person inte gör det han/hon 
ska så påverkas hela gruppen. Likaså anser många av lärarna att det räcker att om en elev inte 
fungerar så påverkas hela gruppen. Lärarna menar att en stökigare grupp behöver mer struktur 
och fastare ramar. Taube (1987) talar vidare om att det är viktigt att ha tydliga ramar och en 
tydlig struktur i klassen för att barnen ska kunna känna sig trygga. Det är alltså 
gruppsammansättningen som avgör hur mycket respektive hur lite tid läraren lägger ner på att 
få gruppen samspelt. 
 
Vårt resultat visar att samtliga lärare är överens om att klimatet mellan eleverna har stor 
betydelse, eftersom det inverkar på det mesta. Lärarna var överens om att ett gott klimat har 
inverkan på elevers lärande, det stöds också av Stensaasen & Sletta (2000), Wahlström (1993) 
och Kimber (2004). 
 

5.3 Egna reflektioner kring resultatet 
En svårighet som vi har mött under studiens gång är att hitta relevant forskning i ämnet. 
Utifrån detta kan vi enbart konstatera att det av någon anledning inte har bedrivits speciellt 
mycket forskning på området. 
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Resultatet från studien har inte förvånat oss nämnvärt, mer än att lärarna inte nämnde 
samarbetsövningar i intervjuerna. Dessutom trodde vi att ett stort hinder i deras arbete skulle 
vara resurser – inte eleverna! Vissa lärare nämnde knappt resurser, medan flertalet av lärarna 
ansåg att svikna och splittrade elever var ett hinder för dem när de ska arbeta för ett gott 
klimat mellan eleverna. Förklaringen till detta tror vi är att läraren inte kan fokusera på 
gruppen som helhet, utan tvingas rikta sin uppmärksamhet mot eleven som inte ”fungerar” i 
gruppen. En av lärarna ansåg att om man får bra ledare i en grupp, så får man mycket gratis. 
 
Intressant nog framkom utifrån intervjuerna lärarnas positiva syn på att använda drama och 
rollspel som metoder för att främja ett behagligt klimat mellan eleverna. Däremot används 
inte dessa metoder av lärarna, mer än vid enstaka tillfällen. Vi tycker det verkar som drama 
och rollspel ger goda resultat. Anledningen till att man som lärare ändå inte använder sig av 
dessa metoder, tror vi beror på tidsbrist och det faktum att läraren är ensam i klassen bland 
många elever. 
 

5.4 Slutord och vidare forskning  
Vi tycker att det har varit väldigt intressant att göra en fördjupning i hur lärare arbetar för att 
åstadkomma ett behagligt klimat mellan eleverna, samt att förstå lärarnas motiv för detta.  
Flera lärare tyckte att rollspel och drama är bra metoder för att utveckla barns empati. Men 
lärarna använder sig av detta arbetssätt väldigt sällan. Varför är det så? Det hade varit 
intressant att arbeta mer med detta och se hur rollspelen och drama påverkar elever, samt 
undersöka varför lärare använder dessa sätt så sällan, trots sin positiva syn på de båda 
metoderna.  
 
Det skulle också ha varit intressant att se mer på möbleringen i klassrummet, hur stor 
inverkan det har på eleverna om det verkligen blir ett tryggare klimat vid lärares strategiska 
placering av platser, samt se på den fysiska miljöns betydelse för lärandet. 
 
I vår studie upptäckte vi en viss skillnad mellan lärare som jobbar i södra respektive norra 
Sverige. Utifrån de arbetssätt och metoder dessa lärare nämnde verkar det som lärare söderut 
jobbar betydligt mer för att åstadkomma ett behagligt klimat bland eleverna. Det vore 
intressant att undersöka detta lite närmre och se på vad det beror på. Är det så att det är ett 
hårdare klimat mellan eleverna i södra Sverige? Eller är det slumpen som har bidragit till detta 
resultat vid vår undersökning? Detta vore intressant att undersöka. 
 
Var i Sverige vi än kommer att arbeta, kommer vi aldrig att svika vårt uppdrag som lärare och 
vi kommer hela tiden sträva efter att åstadkomma ett behagligt klimat bland eleverna, på olika 
sätt. Enligt Lpo 94 bör vi lärare till varje pris kämpa för att medmänsklighet skall råda. Vi 
avslutar denna rapport med ett citat från en elev som överlevt Nazitysklands 
koncentrationsläger. 
 

“Dear Teacher: 
I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness: 
Gas chambers built by learned engineers. 
Children poisoned by educated physicians. 
Infants killed by trained nurses. 
Women and babies shot and burned by high school and collage graduates. 
So I am suspicious of education. 
My request is: Help your students become human. Your efforts must never produce learned 
monsters, skilled psychopaths, educated Eichmanns. 
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Reading, writing, arithmetic are important only if they serve to make our children more 
human.” (Zackari & Modigh, 2000, s.6) 
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Bilaga 

 
Lärarintervju 
 
 
1. Hur vill du att klimatet mellan eleverna i klassen ska se ut? 
(Det vi menar här är gruppklimatet, alltså hur eleverna är mot varandra) 
- Varför? 
-  Hur arbetar du för att nå det?  
- Vilka hinder och möjligheter möter du? 
 
2. Hur tycker du att klimatet i klassen påverkar ditt arbetssätt?  
 
3. Hur tycker du att elevens sätt att fungera med andra elever inverkar på elevers 
lärande? 
 
4. Hur tycker du att man ska arbeta för att förebygga konflikter mellan elever?  
- Varför? 
-   Hur arbetar du för det? 
 
5. Vad tycker du att man bör göra då konflikter uppstår? 
- Hur gör du? 
- Varför gör du så? 
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