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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att bidra med ökad förståelse för innehåll och innebörder av 

positiva kamratrelationer på gymnasiet, sett från elevernas subjektiva utsagor. Gymnasieelever har 

delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser. För att uppnå syftet har följande frågor ställts: 

Vilka betydelser upplever elever att deras kamrater har på deras skolnärvaro? Vilka betydelser och 

innebörder upplever elever att plugga tillsammans med kamrater under och efter lektioner? Vilka 

betydelser och innebörder upplever elever att deras kamrater har på deras lärande och betyg?  Hur 

upplever elever skillnader mellan lärares genomgångar och kamraters förklaringar? Resultatet av 

studien bygger på en enkätundersökning och en fokusgruppsintervju och genomfördes på två 

gymnasieskolor i norra Sverige. Resultatet pekar på att kamraterna har stor inverkan för både 

lärande och på betygen, eleverna påverkar varandra att kommat till skolan. Kamraterna har stor 

betydelse för motivationen att lära sig. Informanterna menar att lärandet sker genom diskussioner, 

analyser, eleverna hjälper och peppar varandra. Studien bekräftar den forskning som menar att 

lärande sker i ett socialt sammanhang, i samspel mellan människor.  

 

Nyckelord 

Relationer, skola, kamrateffekt, sociala band, lärande, kamrater 
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Förord 
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INLEDNING 

I love you, säger Greta till Sanna1, när hon går ut från klassrummet. Sanna vänder sig om med ett 

leende. Vid ett annat tillfälle i samma klassrum, på gymnasiet, uppmuntrade läraren eleverna att 

säga något uppskattande till varandra. En av eleverna sa då till sin kompis: 

 

 När jag har en dålig dag kan Elvira göra den bra. När jag ser Elvira i korridoren blir man alltid 

glad. Hon behöver inte ens säga någonting, bara se glad ut. Det gör ens dag. 

 

Dessa exempel på uppskattande kamratrelationer får illustrera att relationer är ständigt närvarande 

i skolan. Den här uppsatsen handlar om kamratrelationernas positiva betydelse för elevernas 

skolvardag och lärande i gymnasieskolan.  Eleverna påverkar och påverkas av varandra i ett 

ständigt växelspel (Johansson & Lalander 2018:5). 

När människor uppmuntrar och uppskattar varandra bidrar det till ett positivt socialt klimat som 

stärker individerna. När människor mår bra och trivs, ökar möjligheterna att lära sig och utvecklas 

(Bergmark & Kostenius 2011: 77, 96). Elever skapar samhörighet med andra och deras 

relationsarbete pågår under skoldagen och kamratkulturer skapas (Wrethander- Bliding 2010:7, 8, 

71). Aspelin och Persson (2015:13, 47) menar att skolor och lärare underskattar sociala relationers 

betydelse i skolarbetet. De anser att relationer är viktiga i pedagogiskt arbete, men de utgår från 

ett lärarperspektiv. Om lärare ska kunna utföra skolans kunskapsuppdrag måste de ta hänsyn till 

relationer för att lyckas.  Goda relationer är viktiga för lärandet och elever har många tillfällen att 

öva, att bygga relationer till lärare och kamrater (Normell 2011:67).   

 

Alla människor ingår i en mängd relationer och en institution som skolan består av komplexa 

nätverk av människor och grupper (Aspelin 2018:32). Svensk skola är en stor arbetsplats för 

elever och lärare. Antalet lärare i förskola, grundskola och gymnasium är 2018, 240 000.2 Antalet 

elever från förskoleklass till och med gymnasiet uppskattas till 1,6 miljoner, 2016 3. Skolan är en 

stor mötesplats för människor (Aspelin & Persson 2015:9). Ett möte kan vara ett hej. Ett annat 

möte kan bestå av ett djupare samtal vänner emellan. Ett tredje kan vara en grupp elever, som 

pluggar till ett prov i fiket eller på biblioteket. Dessa möten i vardagen är exempel på det sociala 

 
1 Alla namn i uppsatsen är fingerade. 
2 Svenska Dagbladet 20180210: https://www.svd.se/ny-rapport-nara-190000-nya-larare-behovs 
3 E-kuriren 20 160 303:  https://www.ekuriren.se/nyheter/det-finns-622-337-ungdomar-i-sverige/ 

https://www.svd.se/ny-rapport-nara-190000-nya-larare-behovs
https://www.ekuriren.se/nyheter/det-finns-622-337-ungdomar-i-sverige/
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samspelet mellan människor (Johansson & Lalander 2018:11). När människor möts och har 

ömsesidigt inflytande på varandra kallas det för interaktion (Goffman 2017:23). 

När relationerna fungerar, ger de energi. När relationer knakar känns livet besvärligt.  Begreppet 

relation är neutralt. Relationer är förbindelser mellan människor, och dessa kan vara varma eller 

kalla. Goda relationer kännetecknas av närhet, delaktighet och är berikande (Aspelin 2018: 13–

14). I den allmänna debatten förs det samtal om människors psykiska hälsa och ohälsa. Våra 

relationer är en del av vår hälsa, och har betydelse för hur vi mår. Samspelet mellan ungdomarna 

och vuxna i skolan har betydelse både för lärandet och för den psykiska hälsan (Engström 

2017:9). 

 

Det är svårt att tänka sig att ett jag kan uppstå utanför ett socialt sammanhang (Mead 1995:112).  

Relationerna påverkar oss, om vilka vi är och hur vi ser på oss själva. Relationerna påverkar vår 

identitet (Stier 2012: 24) och jaget föds i relationer (Aspelin & Persson 2015:74). Aspelin 

(2018:27) uttrycker det på följande sätt: Jag existerar och blir till i relationer.  

Wiltgren (2016:170) skriver att vi ska inte enbart koncentrera oss på problem, utan vi bör 

uppmärksamma de resurser och styrkor som finns. Whitney, Torsten-Blom, Cherney och Fry 

(2012:5, 8) tar upp liknande tankegångar om att upptäcka och synliggöra framgångsfaktorer, det 

är bättre än att enbart fokusera på problem. I likhet med Wiltgren och Whitney m.fl.  är min 

ambition att sätta fokus på det positiva och de styrkor som finns mellan eleverna. Forskningen tar 

upp relationernas betydelse för eleverna, men få har uppmärksammat relationernas betydelse sett 

från gymnasieelevernas synpunkt. Studien utgår från vad eleverna själva säger om sina 

upplevelser och erfarenheter av kamratrelationernas positiva betydelse för deras lärande och 

skolvardag. Att synliggöra elevernas uppfattningar bör ge värdefulla kunskaper om vad som 

händer i gymnasieskolan. Det finns ett värde att gymnasielevers röster synliggörs. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för innehåll och innebörder av positiva 

kamratrelationer på gymnasiet. För att försöka uppnå syftet med studien har jag fyra 

frågeställningar:  

Vilka betydelser upplever elever att deras kamrater har på deras skolnärvaro?   

Vilka betydelser och innebörder upplever elever att plugga tillsammans med kamrater under och 

efter lektioner?  

Vilka betydelser och innebörder upplever elever att deras kamrater har på deras lärande och 

betyg? 
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Hur upplever elever skillnaden mellan lärares genomgångar och kamraters förklaringar? 

 

 

Skolans styrdokument 

Kamratrelationerna är en av de viktigaste aspekterna av elevernas arbetsmiljö, därför är det av 

värde att göra en överblick om vad skolans styrdokument säger om elevernas arbetsmiljö. 

I läroplanen för gymnasieskolan, GY 11, kan vi läsa att: 

 

 Skolan är en social och kulturell mötesplats. (Skolverket 2011:1). Alla elever ska få utveckla sin 

förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till utryck i olika former - såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Det är 

skolans ansvar att varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra och känna tillit till sin egen förmåga (Skolverket 2011:8, 9).  

Skolverket skriver (2013:64) att kamrateffekter har stor betydelse för elevernas resultat. Att både 

kamrater och den sociala miljön är viktiga för undervisningen framgång. Trygghet och 

vänskapsrelationer är andra aspekter som är viktiga för lärandet4. I Skolverkets kursplaner för 

gymnasiet ska undervisningen i ämnet samhällskunskap ta upp följande centrala innehåll: 

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Gruppers och individers identitet, relationer och 

sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar 

både gemenskap och utanförskap (Skolverket 2011:145). 

 I skolans styrdokument tas alltså frågan upp om relationer, att den sociala miljön har betydelse 

och att kamraterna är viktiga för framgång i skolarbetet. 

 

Arbetsmiljölagen och skolan 

En annan ingång i relationsarbetet på en skola kan vara att utgå från arbetsmiljölagen. Elever 

omfattas inte av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, enligt § 3. Däremot har 

arbetsmiljöverket särskild information till elever om skolans arbetsmiljö (ADI 565), där det står 

att arbetsmiljölagen gäller även för eleverna på skolan. 

Arbetsmiljöverket skriver: Arbetsmiljön i skolan handlar också om stämningen och relationerna 

på skolan, det som brukar kallas för den psykosociala arbetsmiljön. Det kan vara hur samarbetet 

 
4 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elevernas-larande-i-centrum 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elevernas-larande-i-centrum
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mellan personal och elever fungerar eller hur skolan hanterar konflikter. Stress, mobbning, 

utanförskap och bråk är exempel på psykosociala risker på en arbetsplats (ADI: 565:3). 

Vidare kan man läsa att: Men alla på skolan är skyldiga att följa arbetsmiljöreglerna och bidra 

till en god arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö (a.a. s. 4). Känner du dig trygg på alla platser 

i skolan? Har ni en bra stämning i skolan?  Det är också viktiga delar av din arbetsmiljö (a.a. s. 

11). 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur vi bemöter varandra. Hur vi trivs med arbets- och 

skoluppgifterna med andra elever och lärare (a.a. s. 12). I läroplanen för gymnasiet, Gy 11, 

betonas det att skolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling (Skolverket 2011:6). Det är 

skolans ansvar att elevernas allsidiga utveckling sker i praktiken. 

Relationer är så mycket mer än att det ingår i några enstaka kurser på gymnasiet. Relationer är 

något som pågår hela tiden (Wrethander-Bliding 2010:8). Skolans uppdrag är både att förmedla 

kunskap, bidra till elevernas allsidiga utveckling och främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor (Skolverket 2011: 6). Goda relationer är en viktig del i elevernas 

utveckling och skolframgång (Aspelin & Persson 2015: 53). Aspelin (2016:10) är kritisk till den 

dominerande utbildningsdiskursen, som innefattar ett snävt prestationsbegrepp där: barns och 

ungas värde knyts till resultat och mätningar. Det bygger på ett synsätt där de levande relationer 

som elever och lärare är delaktiga i inte uppmärksammas och värdesätts (a.a. s. 10). Aspelin 

utrycker värdet och betydelsen av goda relationer, som är kärnan i den psykosociala arbetsmiljön. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

För att kunna förstå och tolka uppsatsens sammanhang redovisar jag några teorier i detta kapitel. 

Varför är det bra att utgå från en eller flera teorier i en studie? Frågar Lalander och Johansson 

(2018:289–290). De argumenterar för att en teori skärper uppmärksamheten. Teori kan hjälpa till 

att strukturera det man får fram i en undersökning. Men de menar också att man ska vara öppen 

för att överge en teori som inte är relevant. Teoriutveckling sker i ett samspel mellan forskaren 

och informanterna. Bryman skriver att teori är en ram inom vilken sociala företeelser kan förstås 

och tolkas. En teori kan förklara och observera regelbundenheter (Bryman 2015:22, 28) Patel och 

Davidsson (1998:20) förklarar också vad teori är, nämligen: ett system av relaterade begrepp som 

tillsammans ger en bild av en företeelse. 
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Jag börjar med att förklara vad som avses med att ha ett fenomenologiskt perspektiv. Ett 

fenomenologiskt perspektiv är att se saker och ting utifrån en persons perspektiv och att försök 

förstå världen från den individens synvinkel och upplevelse av ett ämne eller fenomen (Kvale & 

Brinkman 2017: 44, 180). Bryman (2015:32, 33) hävdar att fenomenologin befattar sig med 

frågan hur individer skapar mening i den värld de lever i och att människors handlingar därför är 

meningsfulla. Samhällsforskarens uppgift är att skaffa sig tillgång till människors idéer och tolka 

människors handlingar utifrån deras perspektiv. Bengtsson menar att begreppet fenomen kommer 

från grekiskan och betyder det som visar sig, och att från ett fenomenologiskt synsätt är att de 

studerade fenomen är så som de visar sig för någon (Bengtsson 2012:12). 

 

Uppsatsen har beröringspunkter med socialpsykologin. Socialpsykologin försöker förstå hur 

människor tänker. Känslor och beteenden påverkas av närvaron av andra människor och 

människor påverkas det sociala samspelet (Thornberg 2013:11, 322). Socialpsykologin handlar 

om förståelse för det som sker när människor möts, samspelar och skapar sociala relationer. Och 

hur samspelet sker mellan en individs inre, och hennes relationer till grupper och gemenskaper. 

Socialpsykologin är studiet av våra beteenden, hur vi påverkar varandra att agera, tänka och känna 

(Stenberg 2011:14, 15).  Studiet om gruppens inflytande på individens beteende och individens 

beroende av gruppen, är frågor som är av intresse inom socialpsykologin (Mead 1995:27). 

Relationer utgör en helhet; individernas tankar och känslor är delar av något större (Aspelin & 

Persson, 2015:95). Relationer som vuxit fram under längre tid kännetecknas av att deltagarna 

upplever att de är förenade med varandra och känner närhet. Relationer är en växelverkan när 

människor möts och påverkar varandra (Aspelin 2018:30). Wedel (2018:16) argumenterar för att 

kamratlärande uppstår i samspel mellan två elever i jämlika roller. Ett positivt ömsesidigt 

beroende som medför en önskan hos de deltagande parterna att stärka varandras insats, som 

medför att båda kan uppnå både individuella mål och ett gemensamt mål (a.a. s. 19). 

 

Kamratrelationernas betydelse för lärandet 

Aspelin (2016: 123) anför att våra handlingar, det vi producerar, det vi presterar sker i relationer. 

Hur innehållsrik en utbildning än är, men om det saknas goda relationer, en sådan utbildning är 

inte bra (a.a. s. 125). I sin enklaste bemärkelse betecknar relation en förbindelse mellan två 

individer. Det finns en ömsesidighet mellan de båda, den enes agerande återverkar på den andres 

beteende och tvärtom (Aspelin & Persson 2015:95).  
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Aspelin och Persson (2015:41) ställer frågan: Vad relationer betyder för elevernas skolframgång? 

De hävdar att sociala relationer underskattas i skolarbetet. Att främja ett klassrumsklimat där goda 

relationer utvecklas, är kännetecknande för elevernas framgång i skolan. Människan är i en 

ständig förändring i relation till andra människor Relationell pedagogik är när det sker ett 

fruktbärande möte mellan människor. I skolans värld handlar det om mötet mellan elev och lärare 

och mellan elever. I en relationell skola skapas förutsättningar för att människor verkligen möts 

(a.a.s 47, 120, 158–159). 

 Stier (2012: 84) skriver att det sociala samspelet med betydelsefulla andra är en förutsättning för 

framväxten av individen själv och hennes självbild. Ellmin (2011:75) betonar att elever som blev 

framgångsrika i sitt lärande upplevde att delaktighet i en kamratgemenskap var av avgörande 

betydelse, även om livet för övrigt kunde vara komplicerat. Han betonar betydelsen av att eleven 

är delaktig i sin egen lärprocess. Buber (2006:18) skriver att allt verkligt liv är möte mellan ett jag 

och ett du och att vi människor blir till genom detta möte.  

 

Teorin om sociala band, relationer, kommunikation och lärande 

Sociala band innefattar emotionell samstämmighet mellan människor, sociala band kan vara svaga 

eller starka, de kan byggas, repareras eller skadas (Starrin 2013:153). Sociala band är de fenomen 

som håller samman samhället eller människor i samhället och är konkreta relationer mellan 

verkliga personer (Aspelin 1999:39). Dialog är både ett samtal och en undersökning. Dialog är att 

man tillsammans med någon annan förstår det man ännu inte har förstått på egen hand. När 

dialogen fungerar som bäst ger det uppmuntran, motivation, förståelse och är en viktig erfarenhet 

av att utforska något tillsammans (Nottingham 2016: 32, 33). Scheff argumenterar för att kvalitén 

på sociala band är viktiga för att barn ska bli ansvarsfulla vuxna. De sociala banden handlar om 

känslor, som kan leda till samhörighet eller alienation. Dessa känslor påverkar i sin tur 

relationerna som alltid är närvarande mellan människor.  Scheff skriver: I assume that in all 

human contact, if bonds are not being built, maintained or repaired, they are being demaged 

(Scheff 1997:73, 74, 76). Collins (2012:14) betonar att känslor av gruppgemenskap skapas genom 

social interaktion mellan människor. Det skapas sociala band av tillit bland vissa grupper av 

människor. Han argumenterar för att människor får emotionell energi av att delta i sociala 

sammanhang och att människor därmed kan åstadkomma mer tillsammans med andra än vad de 

kan klara av på egen hand. Genom att arbeta i grupp kan individer bli starkare och mer 

målinriktade (a.a. s. 51, 53). Vår föreställning av om andras bedömning påverkar vår självkänsla 
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och våra känslor. Vi kan till och med se oss själva genom den andres bedömning (Starrin 

2012:147). 

Eftersom människan är social är det betydelsefullt att vårda de sociala banden. Kontakten mellan 

människor kräver en balans mellan närhet och distans, mellan social sammanhållning och 

individualitet. En rätt balans mellan individ och grupp skapar samklang, där varandras tankar, 

känslor och motiv uppmärksammas. För att detta ska fungera krävs både ett 

kommunikationssystem och ett emotionssystem som känner av respekt och vördnad mellan 

människor (Starrin 2012:146–150). Den emotionellt intelligente har förmågan att skapa bra 

relationer med andra. Denna förmåga utvecklas genom samspel med andra människor 

(Gustavsson 2009:45). Goda relationer i sin tur påverkar den psykiska hälsan och därmed 

lärandet. Samtalet är en av de mest grundläggande aktiviteter för att bygga, stärka och laga 

relationer (Iwarsson 2018:155).  För människan är relationerna den mest grundläggande 

byggstenen för såväl individ som samhälle. En människa är i allt väsentligt de sociala relationer 

genom vilka hon är bunden till andra människor och det är genom dessa relationer hon blir en 

medveten varelse med personlighet och en möjlighet att bli en agerande del i ett socialt samspel 

(Berg 2013:32). Andra människor spelar en roll för skapandet av individens personlighet 

(Holmqvist & Hjertqvist 2014:193).  

 

Den sociokulturella teorin 

Genom samspel med andra kan barnet lyfta sig till en högre intellektuell nivå, än vad barnet hade 

kunna uppnå på egen hand. Skillnaden mellan barnets egen förmåga och det som den kan uppnå i 

samspel med andra kallas för den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 2018:332–333). 

Dysthe (2013:31), Selander (2008:80) och Säljö (2003:34, 35) är förespråkare för den 

sociokulturella teorin som betonar språkets betydelse för lärandet.  Genom språket har vi 

förmågan att dela erfarenheter med varandra, genom språket har vi förmågan att skapa och 

kommunicera kunskap. Den lärande individen är en aktiv skapare av mening, inte en passiv 

mottagare av färdigpackad information. Lärandet sker i samspel mellan människor. 

 

Utbildning är när individer verkligen delar eller deltar i en gemensam aktivitet med andra. I dessa 

situationer förändras deltagarnas idéer och känslor, som ett resultat av deltagandet. En gemensam 

förståelse skapas och är resultatet av ett framgångsrikt samspel i handling, där människor 

påverkas av varandra (Biesta 2013:42). Kommunikation är deltagande, inte att information 

överförs från en person till en annan. Effekten av undervisning blir resultatet av det sätt som de 
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studerande deltar i en social situation. Utbildning är en kommunikationsprocess. Biesta 

sammanfattar:  Om lärande äger rum i och genom deltagande och kommunikation, så förändras 

den lärandes roll från att ha varit meningsmottagare till att bli en meningsskapare (a.a. s. 42–47).  

Wrethander – Bliding (2010:71, 136. 137) har i sin forskning uppmärksammat att barns 

relationsarbete är något som pågår hela tiden i skolan. Barnen i skolan anpassar sig till den 

organiserade verksamheten, samtidigt som de arbetar med relationer till varandra. Det blir för 

barnen att delta i två projekt samtidigt. Selander (2008:75,76) är inne på en liknande tankegång att 

skolan är en social arena med olika aktörer och att eleverna agerar i skolan på denna arena, som 

läraren inte omedelbart har tillgång till. 

 

Den teoretiska genomgången visar på att relationer och samspelet mellan människor har stor 

betydelse, för hur vi uppfattar oss själva, andra och den verklighet vi befinner oss i. Lärande sker i 

ett socialt sammanhang. Kamratrelationer kan ses som sociala band mellan människor. Denna 

kunskap tar jag med mig när jag ska undersöka hur teorierna förhåller sig till elevernas levda 

verklighet, och upplevelse av den. Och vad eleverna har att säga om kamratrelationernas betydelse 

för deras lärande och skolvardag. Men först något om vad uppsatsen inte handlar om, dvs 

avgränsningar. 

 

Avgränsningar 

För att studien inte ska bli för omfattande har jag gjort följande avgränsningar. 

Jag är medveten om att alla relationer inte är positiva och att mobbing förekommer, men faller 

utanför denna studie och liksom olika program för kamratstöd, för att motverka mobbing. 

Kamrater kan ha ett negativt inflytande för lärandet, det lärande som skolan som institutions 

verkar för. Willis har (2000:1–7) har forskat om en grupp killar i en gammal industristad i 

England. Killarna hade en negativ inställning till skolan. Gruppen hade skapat en egen kultur som 

hade större betydelse för dem, än skolans normer. Willis kom fram till att kamratrelationerna och 

gruppnormerna hade ett negativt inflytande för elevernas lärande, sett från skolans perspektiv. 

Coleman (1959:41–43) har gjort en liknande iakttagelse som Willis att ungdomarnas gruppnorm 

har inflytande över studieresultaten. Gruppen som Coleman studerat var mer intresserade av sport, 

bilar och musik än av det lärande som skolan verkade för. Det är viktigt att bryta en negativ 

gruppnorm, menar Coleman.  Kamraternas negativa påverkan, på det lärandet som skolan strävar 

efter, ingår inte i min studie. Boguslaw (2018:13) förklarar att kamrateffekten äger rum på två sätt 

direkt och indirekt. Direkt genom att eleverna interagerar med varandra dvs. social interaktion. 

Den indirekta kamrateffekten sker genom kontexten och hit hör faktorer som föräldrarnas 
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utbildningsbakgrund och socioekonomiska status. Den indirekta kamrateffekten faller utanför min 

studie. Frågan om eventuella genusskillnader lämnas utanför studien, som en avgränsning, men 

också utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv som ifrågasätter och vill lösa upp 

kategorierna manligt och kvinnligt, och det görs genom att synliggöra hur genuskategorierna är 

konstruerade, och att de genom synliggörandet kan överskridas och utvidgas till fler sätt att vara 

människa, än man och kvinna (Taguchi 2014:18). Jämförelser mellan olika gymnasieprogram 

ligger också utanför min studie. 

 

Blatchford, Pellegrini och Baines (2016:159) menar att lärare har en huvudroll i att uppmuntra och 

förändra relationerna i klassrummet. Å andra sidan påstår Ryan och Ladd (2012:209) att: Dispite 

the progress that has been made understanding the role of teachers in peer relationship, research 

in this area is still in its infancy, and many questions remain. 

Thornberg (2013:103) anser att ju bättre relationen är mellan lärare och elever, desto bättre blir 

relationerna mellan eleverna. Lilja (2013:23) har kommit fram till en liknande slutsats att 

relationen mellan elever och lärare har betydelse för elevernas prestationer.  

Wedin (2010:14, 113) har i sin studie följt två högstadielärare, under ett halvår och kommit fram 

till att lärararbetet huvudsakligen bestod av det oupphörliga arbetet med relationer. Relationer 

pågick hela tiden och överallt. Relationer skapades och upprätthölls. Lärare skapade relationer till 

grupper av elever, men än viktigare till var och en av eleverna. En av lärarna konstaterar att 

fungerande relationer är ett fundament som läraryrket vilar på och att relationsarbetet blivit 

viktigare i lärararbetet. Den andra läraren i studien menade att fungerande relationer är ett 

grundläggande i skolans verksamhet, det gäller både relationen mellan lärare och elever och 

relationer eleverna emellan: Läraren vill, genom att arbeta med gruppens samspel, forma en 

fungerande lärmiljö (a.a.s. 51–55). Wedins studie har ett lärarperspektiv. Lärares betydelse för det 

sociala klimatet, kamratrelationerna och elevernas prestationer ligger utanför denna studie. Och 

därmed ligger även lärares initiativ till att förbättra gruppklimatet utanför studien.  

Hiltunen (2017:180) har i sin forskning kommit fram till att 42 % av dem som deltagit i hennes 

undersökning berättade att kamratrelationer är sammankopplade med subjektivt upplevd ohälsa 

kopplat till delaktighetens dilemma och utanförskap. Den faktor i skolan som har störst betydelse 

för elevernas ohälsa är kamratrelationerna, menar Gillander-Gådin (2002:65) i sin avhandling: 

The most important ill health mediating factor for both boys and girls in compulsory school. Det 

är lätt att förstå att upplevd ohälsa påverkar lärandet. Förhållandet mellan ohälsa och lärandet 

faller också utanför undersökningen. 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Kamratrelationernas betydelse för lärandet 

För att ytterligare få kunskaper, om relationer relaterat till skolan, undersöker jag vad skolforskare 

har att säga om ämnet.  Jag börjar med Wiliam. Wiliams utgångspunkt är att kamratrelationer har 

stor betydelse för elevernas lärande och studieframgångar. Wiliam (2016:147–149) har studerat 

vilken betydelse andra elever kan ha för lärandet. Han argumenterar för att eleverna kan vara 

läranderesurser för varandra och kan i vissa fall till och med vara effektivare än en handledning 

från en lärare. En elev i Wiliams undersökning menade att lärare har ett underligt språk, därför 

föredrar hen att få hjälp av en kamrat (a.a.s. 148). Elever kan säga till läraren att de förstår, vad 

hen säger, trots att de inte gör det, för de vill inte göra bort sig inför läraren. Wiliam konstaterar 

att kamratlärande kan ge ett mer effektivt lärande än vad en vuxen kan ge beroende på att en elev 

som blir hjälpt av en kamrat har en annan maktrelation, än den mellan en vuxen och ett barn. När 

en kamrat försöker förklara kan den som blir hjälpt säga till, att ta det långsammare och upprepa 

tills hen förstår. Elever vill hjälpa sina kamrater eftersom de värnar om sammanhållningen i 

gruppen. Wiliam föreslår att elever ger respons på varandras arbeten. Han menar att när eleverna 

är läranderesurser för varandra medför det en ökning av lärandet. När vi förklarar för någon annan 

vad vi kan, det är först då som vi verkligen har förstått något (a.a. s. 151, 154, 157).  

 

Topping, Buchs, Duran och van Keer (2017:159–160) argumenterar i likhet med Wiliam om 

fördelarna med kamratlärande - advantages and benefits of peer learning. Deras argument är att 

det är först när vi har förklarat för någon annan som vi verkligen har förstått något. De skriver att 

lära någon annan är att lära sig dubbelt, att förklara något för någon annan är bästa sättet att lära 

sig själv (a. a. s. 160). Vidare menar de att kamratlärandet medför att kognitiva, sociala och 

kommunikativa förmågor stärks. Och därmed utvecklas elevernas samarbetsförmåga.  Elevernas 

självkänsla ökar och även deras känslomässiga utveckling stärks och inställställningen till studier 

blir mer positiv. Elevernas olikheter blir en styrka i deras lärande (a.a. s. 159, 160). 

Fördelen med att lära av andra är att de har varit i en liknande situation, har samma status av att 

vara elever, och att de inte har vuxenmakt. Kamratlärande är delandet av kunskaper, idéer och 

erfarenheter, på ett ömsesidigt sätt som är till fördel för dem som deltar. Kamratlärandet innebär 

att studenterna tar kollektivt ansvar för att identifiera sina behov av lärande och det är en 

betydelsefull del av studierna att lära sig att lära (Boud 2001:7, 9–10). 
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Författarna Bergmark och Kostenius (2018:28) betonar relationernas betydelse i skolan. De har i 

sin forskning uppmärksammat att när alla elever trivs i en grupp och alla är delaktiga, så mår 

eleverna bra (a.a. s. 28). Samvaron med kamraterna medförde positiva känslor (a.a. s. 19). 

Bergmark och Kostenius anser att relationer och bemötande spelade en stor roll i skolan för 

lärandet och för elevernas välbefinnande.  

 

Hattie (2012:110–111) har i sin forskning kommit fram till att det fanns en kraft i 

kamratrelationerna, som är positiv för lärandet. Det kamraterna kan bidra med i lärandet är att de 

kan hjälpa, erbjuda vänskap, repetition, känslomässigt stöd och göra skolan till en plats dit de vill 

komma varje dag. Kamrateffekten kan bli betydelsefullare, om man kan minska negativ 

kamratpåverkan, menar Hattie. Han anser att en känsla av tillhörighet är viktig och att denna 

känsla av tillhörighet kan komma från kamraterna. Både samarbete och tävling mellan eleverna är 

faktorer som kamraterna kan bidra med, för ökade prestationer. När eleverna har grundläggande 

kunskaper inom ett visst område kan de delta i diskussioner med varandra, som påverkar lärandet 

på ett betydelsefullt sätt. Hattie argumenterar för att, när elever blir lärare för varandra lär dig sig 

själva också.  

Wentzel, Muenks, McNeish och Russel (2017:32–45) har uppmärksammat betydelsen av 

kamratstöd, för framgångar i akademiska studier. Även om detta kamratstöd är närvarande i 

klassrummen så har det inte blivit undersökt ordentligt, anser författarna. Kamraternas stöd bestod 

i motivation, viljan att lära, förväntningar på studierna, hjälp och stöd.  Författarna menar att även 

om kamraterna är till stor hjälp och stöd, så är det en komplex process att bli påverkad av den 

kamratgrupp man tillhör. Känslan av att tillhöra en grupp var betydelsefullt. Att känna omtanke 

hade betydelse för framgång i studierna. När studenten kände stöd från studiekamrater, påverkade 

det deras självbild positivt och därmed studieresultatet. Flickor hade högre förväntningar än 

pojkar på känslomässigt stöd och hjälp, från kamrater, enligt Wenzel m.fl. 

Relationerna har betydelse och påverkan på studierna visar en studie av McBeath, Drysdale och 

Bohm (2018:39). Avsaknaden av goda relationer bland studenterna medförde att de blev 

oengagerade i studierna och risken för avhopp ökade. McBeath m.fl. har haft gruppintervjuer med 

25 deltagare. Några av frågorna forskarna ställde till studenterna var: Vad betyder kamratstöd för 

dig? Vilken sorts stöd söker du från kamraterna? Vad betyder känslan av tillhörighet för dig? 

Forskarnas analys visade att kamratstöd hos universitetsstudenterna och känslan av tillhörighet var 

betydande skyddsfaktorer, för deras mentala hälsa och välmående. En känsla av tillhörighet bland 
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studenterna visade sig vara en buffert mot stress, de mår bättre och den mentala hälsan påverkades 

positivt (a.a.s. 41–46). 

Marotta (2017:110–123) uppmärksammade ett metodproblem vid undersökningar om 

kamrateffekten, nämligen hur isolerar man kamrateffekten i förhållande till andra faktorer som 

kan påverka elevernas studieresultat. Andra faktorer som kan påverka elevernas resultat är 

föräldrar och lärare, ansåg Marotta. Ett sätt att lösa detta metodproblem var att jämföra elevernas 

ingångvärde, när eleverna började skolan, dvs. före de påverkades av kamraterna, med värden i 

slutet av studietiden. Studien byggde på omfattande tester av elevernas studieresultat.  Hennes 

forskning tyder på att högpresterande elever presterade mer när de var i homogena klasser med 

andra högpresterande elever i förhållande till klasser som hade en mer heterogen 

elevsammansättning. Det fanns en tendens att elever i heterogena klasser fick sänkta studieresultat 

(a.a. s. 118). Marottas undersökning utgick från elever i grundskolan i Brasilien.  

Hanusheck, Kain, Markman och Rivkin (2003:527–529) har i likhet med Marotta (2017:110–123) 

uppmärksammat metodproblemet med att kunna isolera kamrateffekten från andra 

påverkansfaktorer i lärandet. De skriver: Empirical analysis of peer effects on student achievement 

has been open to question because of the difficulties of separating peer effects from other 

confounding influences. Svårigheten har varit att veta vad som är kamrateffekten, och andra 

faktorer som kan ha påverkat resultatet, som föräldrarnas inflytande och deras socioekonomiska 

status. Resultatet i deras undersökning indikerade att kamrateffekten hade en positiv betydelse för 

utvecklingen av elevernas prestationer. Elever hade fördel av att läsa tillsammans med mer 

högpresterande elever, menade forskarna i studien. Studien har använt data från 3000 offentliga 

skolor i Texas med 200 000 elever.  Slutsatsen i studien var: The strong conclusion that has come 

from this analysis is that the achievement of peers has a strong and direct influence on learning 

(a.a. s. 541).  

 

Kudish, Shores, McClung, Smulyan, Vallen och Siwicki (2016:1) har undersökt, under 8 terminer, 

kamraternas betydelse för lärandet i mer organiserad form. Studien har genomförts i Swartmore 

College i USA, bland universitetets studenter.  Erfarna studenter leder workshops för mindre 

kunniga studenter, utanför lektionstid.  Dessa workshops kallas för: study group meetings, i 

biologi. Man har kommit fram till att en del studenter upplevde att det fanns hinder för lärandet 

under lektionerna, en grupp studenter kände att de inte ville ställa frågor, för de kände sig 

obekväma med att visa att de inte förstod vad som sades på biologilektionerna och därför kände 

de sig utanför. Därför fick en grupp erfarna studenter facilitators möjlighet att bli kamratstödjare 
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för att skapa en brygga mellan biologilektionerna och de mindre kunniga studenter. Facilitatators 

with whom students identify, such as peers, can also serve as role models for academic sucess and 

interest in science. Kamratstödjarna var värdar 2 kvällar i veckan á 2 timmar. Varje grupp bestod 

av 3–7 studenter. Kamratstödjarna hade med sig utmanande frågor till workshoppen (a.a. s. 3). 

Deltagandet var frivilligt och var utanför ordinarie undervisning. Resultaten av studien visade att 

studenter som deltagit i workshopen hade ökat sin förståelse av biologi, deras vetenskapliga 

tänkande hade förbättrats, och de hade ökat sin problemlösningsförmåga. Egenskaper som 

kamratstödjarna hade var: excellent interpersonal skills, such as communication and compassion 

(a.a. s. 8, 10). Ovan nämnda forskning visar tydligt att kamrater kan ha stor betydelse för lärandet. 

 

Varför påverkas en del av kamraterna och andra inte? 

Blatchford, Pellegrini och Baines (2000:151) konstaterade att: The evidence on the association 

between peer relations and academic functioning seems well established but what is less clear is 

why this might be the case. Tänkbara förklaringar kan vara att genom kamratrelationer fick elever 

mer tillgång till information, att kamraterna gav känslomässigt stöd och att eleverna kände att de 

var vänner. Elever som hjälpte varandra i studierna, skapade samtidigt kamratrelationer (a.a. s. 

152). 

Det finns ett starkt samband mellan ungdomars beteende och deras kamraters beteende, hävdar 

Prinstein och Dodge (2008:3). Och de ställde frågan varför påverkas en del av kamraterna och 

andra inte. Sociologer hade redan för ett halvt sekel sedan lagt märke till att sociala kontakter 

förkommer oftare bland likasinnade individer än bland olika individer, ett fenomen som kallas för 

homophily.  Det förekommer två förklaringar till detta fenomen nämligen urvalseffekten, som 

innebär att ungdomar söker sig till likasinnade avseende attityder eller beteenden, birds of feather 

flock together, (a.a. s. 4) eller som det heter på svenska kaka söker maka. Platon skriver similarity 

begets friendship (Plato 1968:837). När deltagarna i en grupp är likasinnade främjas relationerna. 

(Juvonen 2018:495).                                             

Den andra förklaringen kallas för socialisationseffekten vilken innebär att: initial dissimilarity 

among affiliates will grow into similarity over time through peer influence (Prinstein & Dodge 

2008:4).                                                        

Författarna analyserade faktorer som påverkade kamratrelationerna. De skriver: Just as there are 

motives to initiate influence, there are motivations for accedeing to or rejecting the effort at 

influence (a.a. s. 23). Det är viktigt att inse att motivet för den som tar initiativet till påverkan inte 

nödvändigtvis motsvarar mottagarens intresse av att bli påverkad. Denna relation mellan att 
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försöka påverka, och mottagarens accepterande av påverkan, eller avvisa påverkan är en 

nyckelfaktor hur processen av påverkan sker över tid (a.a.s. 23–24). Prinstein och Dodge (a.a. s. 

34) har utvecklat en begreppsmodell, om kamratpåverkan, som kan vara till hjälp för forskare, när 

kamratpåverkan analyseras. Faktorer som finns med i modellen är individuella faktorer och 

kontextuella faktorer som familj, skola, närsamhälle och kulturell bakgrund. De individuella 

faktorerna som finns i modellen är öppenhet för påverkan, betydelsen av status bland kamraterna, 

nära vänskapsband, relationsdynamik, dessa faktorer kan leda till viljan att påverka, låta sig 

påverkas eller avvisande av påverkan från kamraterna. Prinstein och Dodge sammanfattar sin 

modell genom att konstatera: They (ungdomarna min kommentar) move quickly from one peer 

social context to another and within each context the focal topic is constantly shiftning. If 

adolescents can learn to modulate this succesion of types, targets, and topics of influence, 

scholars should be willing to work with a conceptual framework that can follow young people´s 

effort to negotiate this complicated social environment (a.a. s. 40).  

Lalander och Johanson (2017:64–66) menar att när individer möts första gången har de inte 

utvecklat en kultur, men om de fortsätter att umgås kommer de sannolikt att skapa en gruppkultur. 

Författarna ifrågasätter begreppet grupptryck, som kan underskatta individens möjlighet att tänka 

själv, reflektera och fatta egna beslut. De skriver: Vi bör alltså undvika att alltför ensidigt betona 

begrepp som grupptryck och konformitet i relation till ungdomsgrupper, då det kan bidra till att 

dölja unga människors känsloliv och tankemönster.  Andra faktorer som kan påverka 

kamratrelationerna är om gruppen arbetar mot ett gemensamt mål. Ett gemensamt mål främjar 

positiva kamratrelationer (a.a. s. 66).  

Sammanfattning av tidigare forskning av kamratrelationernas betydelse för lärandet visar att 

kamrater har påverkan av studenters och elevers skolprestationer, men mycket lite om hur 

studenter och elever upplever vad denna påverkan består av. Tidigare forskning har inte kunnat 

visa mer konkret på innehåll och innebörder av kamratrelationernas positiva betydelser för 

lärandet. Det är mer av ett konstaterande att kamratrelationerna är viktiga, men inte innebörden av 

dessa relationer. Min förhoppning är att min studie ska kunna bidra till en ökad förståelse av 

innehåll och innebörder av positiva kamratrelationer på gymnasiet. Nu ska jag redovisa vilka 

metoder jag har använt för datainsamling och bearbetning av insamlat data. 
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METOD 

I det här kapitlet redovisas vilka metodval jag gjort, både val av insamlingsmetod, metoder att 

bearbeta insamlade data, samt presentationen av resultatet. Metod är det sätt, man arbetar på, som 

leder till målet för studien (Kvale & Brinkman 2017:147, 231).  Analys är en form av bearbetning 

av data (Backman, Gardelli & Persson 2012:315, Bryman 2015:48).  Jag föredrar begreppet 

bearbetning före ordet analys. Backman menar att data är ungefär det samma som bitar 

information (Backman m.fl. 2012:294). 

 

Val av metoder för datainsamlingen 

Syftet med den här uppsatsen är att bidra med en ökad förståelse för innebörder av positiva 

kamratrelationer på gymnasiet. För att uppnå syftet hade jag fyra frågeställningar, nämligen: Vilka 

betydelser upplever elever att deras kamrater har på deras skolnärvaro? 

Vilka betydelser och innebörder upplever elever att plugga tillsammans med kamrater under och 

efter lektioner? Vilka betydelser och innebörder upplever elever att deras kamrater har på 

skolnärvaro? Vilka betydelser och innebörder upplever elever att deras kamrater har på deras 

lärande och betyg? Hur upplever elever skillnaden mellan lärares genomgångar och kamraters 

förklaringar?  

 

För att få svar på mina frågor jag använt mig av en kvalitativ metod, en enkät med öppna frågor 

och en fokusgruppsintervju. Den kvalitativa metoden användes för att få elevernas subjektiva 

utsagor. Motivet att använda två metoder för datainsamlingen var att jag därmed hoppades fånga 

in fler erfarenheter och upplevelser från informanterna, än om jag bara använt en 

insamlingsmetod. 

Fokusgrupper 

Wibeck (2015:25) definierar fokusgrupp på följande sätt:  Fokusgrupper är en forskningsteknik 

där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms av forskaren. 

Bryman menar att en del använder begreppen fokusgrupp och gruppintervju synonymt.  

Skillnaden mellan en gruppintervju och en fokusgruppsintervju är man mer koncentrerarad på att 

diskutera specifika frågeställningar i en fokusgruppsintervjuen, medan i en gruppintervju kan man 

diskutera många olika frågeställningar som inte behöver vara relaterade till varandra (Bryman 

2015:206, 447). Jag har valt att använda begreppet fokusgrupp i den här studien, eftersom jag har 

bestämt ämnet på samtalet och att jag har fokus på informanternas upplevelser och erfarenheter av 
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kamratrelationernas betydelse i lärandet. Fokusgrupp är en form en explorativ intervju, som är ett 

öppet samtal och har en liten grad av struktur (Kvale & Brinkman 2017:148). Fokusgrupps 

intervjuer är när man intervjuar flera personer samtidigt (Bryman 2015:446).  Poängen med en 

fokusgrupp är att se hur individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en fråga (a.a. s. 446). 

Fokusgruppintervju är en forskningsmetod vars syfte är att samla in data genom gruppinteraktion 

(Wibeck 2015:25). Interaktionen mellan deltagarna handlar om hur de samspelar med varandra 

om olika tankegångar, idéer och argument i en diskussion. För forskaren är det en viktig uppgift 

att stödja deltagarnas processer att gemensamt utveckla kunskap. Det innebär att forskaren lämnar 

över en del av inflytandet över studien till deltagarna i en fokusgrupp. Deltagarna i fokusgruppen 

kan få en ökad förståelse över ett ämne i samspel med andra (a.a. s.36, 41, 42). Kvale och 

Brinkman (2014:191–192) betonar att fokusgruppintervjuer passar bra för en undersökande studie, 

och att målet inte är att nå samförstånd, utan att olika uppfattningar kommer fram. De menar att i 

en fokusgruppsintervju kan interaktionen mellan deltagarna frambringa mer spontana och 

uttrycksfulla och känslomässiga uppfattningar än vid en individuell intervju. Kvale (2001:145–

146) anser att ledande frågor kan förstärka intervjusvarens tillförlitlighet. Han menar att ledande 

frågor används för lite i kvalitativa forskningsintervjuer. Och att kroppsspråket kan vara 

förstärkande negativt eller positivt. 

Jag kom fram till att fokusgruppsintervju är en bra metod att samla in data, därför att man har 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket man inte kan göra i en enkät. Man kan be informanterna om 

förtydligande och att de ger fler exempel. En fokusgruppsintervju har dessutom fördelen att 

informanterna kan inspirera varandra och därmed kan intervjun fördjupas på ett annat sätt en vid 

individuella intervjuer (Wibeck 2015:142). Deltagarna i en fokusgruppsintervju kan växla mellan 

att lyssna och komma med inlägg och de kan därmed styra sitt deltagande på ett annat sätt än vid 

en individuell intervju. Deltagarna kan skapa en gemensam mening om det som diskuteras (a.a. s. 

22–24).  

Enkäter 

Enkäter är när informanterna5 skriftligt besvarar frågor. Det är viktigt att syftet med enkäten är så 

tydligt som möjligt, innan man sätter igång med att skapa frågor (Trost & Hultåker 2016:9, 16). 

Vill man förstå ett fenomen hur människor tänker, handlar, upplever och reagerar på något, även 

variation av upplevelser, är en kvalitativ studie rimlig (a.a. s. 23, 24). En enkät med låg grad av 

strukturering, är en enkät med öppna frågor, då lämnar man ett stort utrymme för informanterna 

 
5 Lalander och Johansson (2018: 275, 276) föredrar begreppet informant, istället för respondent, därför att informant 

leder tankarna till aktivitet och till någon som kreativt berättar om sin livssituation. 
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att uttrycka sig (Patel & Davidsson 1998:61). Det är den typ av enkät jag har använt i min studie. 

Informanterna fick svara på frågor med egna ord, inga färdiga svarsalternativ. Ett argument för att 

använda enkäter, är att man får in data på ett relativt tidsbesparande sätt i jämförelse med enskilda 

intervjuer. 

Hermeneutiken som bearbetningsmetod, med kvantitativa inslag 

Kvalitativ dataanalys är när forskaren på ett systematiskt sätt arrangerar materialet för att komma 

fram till ett resultat. Man jobbar aktivt med insamlade data, organiserar, söker efter mönster och 

försöker hitta mening i materialet. Det som kännetecknar en kvalitativ analys är att söka efter 

informanternas subjektiva erfarenheter och upplevelser. Larsson (2011:8) menar att kvalitativa 

metoder inbegriper att skapa kategorier och beskrivningar som bäst beskriver ett fenomen. Och att 

det är en rimlig tolkning mellan helhet och delar i analysen av exempelvis en text. Larsson skriver 

att skapandet av kategorier kan ses om en del av resultatet av en undersökning (a.a. s. 10, 23). 

Hermeneutik är en kvalitativ dataanalysmetod som lämpar sig väl när man vill tolka, förstå 

informanternas egna upplevelser av fenomen (Westlund 2017:71). Samt när informanterna har 

getts stort utrymme att själva att komma till tals. Forskaren ska med inlevelse som redskap 

försöka förstå andra människors intentioner, engagemang och känslor (Fejes & Thornberg 2017: 

16–38). Westlund argumenterar också för betydelsen av att forskaren bör med inlevelse och 

empati försöka förstå andra människor (Westlund 2017:72). Förståelsen öppnar andra människors 

värld för oss, och påverkar därmed oss också (Ödman 2017:40).  Med hjälp av fantasin försöker 

man att sätta sig in i en annan människas situation, en form av intuition (Alvesson, Sköldberg 

2017:134, 136). En människas tankar är inte direkt tillgängliga för oss. För att förstå andra 

människor försöker vi istället tolka de symboler som de använder för att för att uttrycka sig såsom 

ord och text för att få reda på betydelseinnehållet (Backman m. fl. 2012:323). Helheten kan enbart 

förstås av dess delar, och delarna bildar tillsammans helheten, denna växelverkan bildar en spiral 

(Alvesson & Sköldberg 2017:134).  

Hermeneutiken handlar alltså om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen, som 

i föreliggande undersökning är från skolans värld (Westlund 2017:71). Westlund menar att det är 

viktigt att forskaren redovisar sin förförståelse av det fenomen som studeras (Westlund 2017:71–

73, 79, 81). En obetydlig förförståelse kan sätta igång processen av förståelsen (Ödman 

2017:102). Därför redovisar jag här, min förförståelse av kamratrelationer under min egen 

studietid. När jag läste på kommunala vuxenutbildningen, i Göteborg, i slutet av 70-talet. Vi var 

en grupp elever som ofta inför prov träffades hemma hos någon för att tillsammans gå igenom 

våra lektionsanteckningar och vi förhörde varandra på det som vi trodde skulle komma på proven. 
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Jag upplevde dessa pluggtillfällen som betydelsefulla. Och jag tror att det påverkade mina 

studieresultat positivt och jag motiverades av mina studiekamrater. Jag är medveten om att mina 

positiva erfarenheter att plugga tillsammans med andra, kan ha påverkat mina formuleringar av 

enkätfrågorna och i analysen av informanternas svar. Westlund menar att forskarens livshistoria 

har betydelse för tolkningen av den undersökning som genomförts. Forskarens förförståelse kan 

både vara en tillgång eller ett hinder i analysarbetet (Westlund 2017:80). Jag hoppas att mina egna 

erfarenheter varit in tillgång i studien. Som lärare har jag lagt märke till att en del kompisgrupper 

ofta sitter i skolans rasthall eller fik och pluggar tillsammans.  I klassrummet ser jag att eleverna i 

olika omfattning är engagerade i att hjälpa och stötta varandra. I flera år har jag funderat på varför 

det blir så skiftande lärandekulturer i olika grupper och klasser. Kulturer som kännetecknas av 

olika grader av intresse och motivation för studierna. Mina erfarenheter som lärare, är en del av 

min förförståelse av fenomenet jag vill fördjupa mig i.  

Enligt Westlund (2017:73, 74) kan det inom den hermeneutiska tolkningstraditionen innefatta en 

strukturanalys, vilket innebär att man kan använda sig av kvantitativa inslag som förekommer i en 

text, för att leda en viss tolkning till bevis, genom att räkna på förekomsten av olika ord och 

utryck. Hon menar att en kvantitativ analys kan fördjupa tolkningen i ett kvalitativt material 

(Westlund 2017:78). Backman ställer frågan varför man kan blanda olika metoder. Hon svarar att 

man kan få en mer fullständig förståelse av det man studerar och kan därmed få ett mer exakt 

resultat (Backman 2012:313). Kvantitativa data kan fördjupa tolkningen av det empiriska 

materialet, och föra analysen vidare. Inom den hermeneutiska tolkningstraditionen är förståelse 

viktigare än förklaringar av undersökta fenomen. Ju fler utsagor i en text som stöder forskarens 

tolkning, desto rimligare blir den. Om vissa ord och utryck förekommer ofta i en text, så bör det 

ha betydelse för resultatet. Det är viktigt att synliggöra analysprocessen, så att läsaren blir 

övertygad om rimligheten i de slutsatser som forskaren kommer fram till i redovisningen av 

kvantitativa data. Denna information kan göras med hjälp av frekvenstabeller och diagram 

(Westlund 2017:78). Bryman (2015:323) poängterar att diagram är ett vanligt sätt att presentera 

kvantitativa data. Fördelen med diagram är att de är lätta att förstå. Ödman (2017:123) 

argumenterar för betydelsen av hur vi förmedlar kunskaper till läsaren beror på vår framställning. 

Författaren ska tydligt och enkelt förmedla sina tolkningar och slutsatser.  

 

Motiv för att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod för bearbetningen 

av data 

Backman argumenterar för att kvantitativ forskning handlar om undersökningar av sådant som är 
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mätbart, kvantifierbart och kan presenteras i siffror och användandet av statistik. Kvalitativ 

forskning är när man vill nå förståelse, få syn på människor upplevelser och uppfattningar om 

något. Tolkning blir centralt i en kvalitativ forskning. (Backman 2012:297, 298). 

Backman m.fl. tar upp kritiska synpunkter på uppdelningen av kvalitativ och kvantitativ metod 

och menar att det inte är metoden som är kvalitativ eller kvantitativ utan det är data, som är 

kvantitativ respektive kvalitativ, inte metoden som sådan (a.a. s. 298, 299). Bryman poängterar att 

det finns skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, men att dessa skillnader inte ska 

överdrivas (Bryman 2015:553).  

Bryman (2016:554–565) betonar att en kombination av analysmetoder kan stärka fördelarna med 

respektive tillvägagångssätt och genom dem få fram olika aspekter av en undersökning. Ingen av 

metoderna behöver vara den dominerande, utan de båda metoderna kan bidra med en förklaring 

och förståelse av insamlade data. Användningen av kvalitativa data kan bidra med att illustrera ett 

kvantitativt resultat, eller vice versa. Och att eventuella luckor i en metod kan fyllas av en annan 

metod. Bryman argumenterar (2016:560) att en kombination av metoder kan leda fram till 

oväntade resultat. Backman (2012:313) menar att genom att blanda metoder kan man få en mer 

fullständig förståelse av det man studerar. Begreppet triangulering används när man använder sig 

av metodkombination, för att se på något ur flera perspektiv. Westlund (2017:78) argumenterar på 

liknande sätt betydelsen av att ha kvantitativa inslag i analysen av data i en kvalitativ 

undersökning (a.a.s. 2017:78). 

 

Med stöd av den hermeneutiska tolkningstraditionen kommer jag att bearbeta och presentera 

enkätundersökningen både kvalitativt och kvantitativt, dvs både med siffror och ord, för att få ut 

det mesta möjliga av det insamlade materialet.  Det kvantitativa kan illustrera det kvalitativa och 

tvärtom, det kvantitativa kan illustrera det kvalitativa (Bryman 2012:560, Backman 2016:313). 

Presentationen av resultatet sker med hjälp av elevernas egna ord och med hjälp av tabeller.  

Enkätundersökningen genomfördes på två gymnasieskolor skolor i norra Sverige. 

Fokusgruppsintervjuen har jag gjort på en skola. Undersökningen avser elever på gymnasieskolan. 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer 1990, för humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskning.  Vetenskapsrådets principer är riktlinjer, men varje forskare 

måste göra egna bedömningar och eget ansvarstagande. Syftet med de etiska reglarna är att 

skydda dem som medverkar i forskningen att de varken skadas fysiskt eller psykiskt. Det är 
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viktigt att det finns ett värde av den forskning man vill bedriva och att den har hög kvalité. Kvale 

(1997:104) menar att etiska överväganden är viktiga under hela forskningsprocessen.    

Vetenskapsrådets råd sammanfattas i fyra huvudprinciper. 

För det första är informationskravet viktigt, att forskaren informerar om forskningens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att de som deltar kan när som helst avbryta sin medverkan. Den 

information som ges ska innehålla namn på den som är ansvarig för forskningen och vilken 

institutionsanknytning som finns. Det ska framgå att det som samlas in enbart kommer att 

användas till det syfte som har redovisats. Man bör även informera om hur forskningsresultatet 

kommer att publiceras. 

Det andra etiska kravet är samtyckeskravet, att den som deltar ger sitt samtycke. Och det räcker 

med att det finns information om samtycke i exempelvis en enkätundersökning. Det tredje etiska 

kravet är att den som deltar i en undersökning kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 

negativa följder för den som deltar i en undersökning. Det bör inte heller förekomma ett 

beroendeförhållande mellan forskaren och undersökningsdeltagaren.  Det fjärde etiska kravet 

kallas för konfidentialitets kravet. Det innebär att den som lämnar uppgifter förblir anonym under 

hela forskningsprocessen. Inga uppgifter kan komma ut till utomstående. Inga enskilda individer 

ska kunna identifieras eller grupper av individer.  

 

Alla namn som förekommer i undersökningen är fingerade namn. Enkäterna och 

bandinspelningarna förvarar jag i mitt hem och är därmed är de endast tillgängliga för mig själv. 

Den del av det insamlade materialet som finns på datorn och i molnlagring är lösenords skyddade. 

Jag har under hela forskningsprocessen följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

Urval till enkäten och fokusgruppsintervjuen 

Urvalet till enkäten har gått till så att jag frågade några kollegor, om jag kunde få tid att dela ut 

enkäten i deras klasser. En kollega delade ut enkäten i sin klass utan att jag var med. Genom en 

kollega som bor i en annan kommun, fick jag hjälp med utdelandet av enkäten i hens skola. Vi 

kom överens om att jag gör en webenkät, för att det skulle vara smidigare med distributionen. 

Urvalet till fokusgruppen gick till så att frågade några elever, i skolans rasthall, om de ville delta i 

min studie, vilket de tackade ja till. Denna form av urval kallas för bekvämlighetsurval (Bryman 

2015:194). Vid andra tillfället, när jag träffade samma elever, fick jag förslag på tider, då det var 

lämpligt för mig att komma till deras verkstad. Eleverna gick i årskurs 3.  
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Genomförande av fokusgruppsintervjuen 

Fokusgruppsintervjuen genomfördes 2018-12-06. Jag hade med en intervjuguide med 15 frågor 

(se bilaga 1). Platsen för intervjun var i anslutning till den verkstad där eleverna vanligtvis arbetar 

med sina projekt. Lokalen var av typen sammanträdesrum, med en soffa i ena hörnet. Wibeck 

(2015:145), menar att det kan vara en fördel att intervjun sker på en plats, som är bekant för 

deltagarna.  Gruppen bestod av 6 elever, 3 pojkar och 3 flickor.  3 elever satt i soffan och de 

övriga på stolar vid sidan om. För att få en avspänd atmosfär tog jag med julmust och 

pepparkakor. Jag bandade intervjun som tog 34 minuter. Jag började fokusgruppsintervjuen med 

att läsa upp en färdig text jag skrivit om villkoren får deras deltagande, syftet med intervju, hur jag 

hanterar anonymiteten, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de 

själva vill. Stämningen bland eleverna var avspänd och tidvis något uppspelt. Rummet vi valt var, 

visade det sig ett genomgångsrum, som faktiskt inte var störande, det bidrog till en mer avspänd 

atmosfär. Under intervjun kom en av deras lärare in med en tårta, som en kund hade kommit med. 

Intervjuguiden var ett stöd. Jag följde den inte slaviskt. Jag använde mig inte av alla frågor, 

eftersom jag under samtalet insåg att en del frågor inte var centrala i studien.  

Jag ställde många följdfrågor, för att få reda på så mycket som möjligt om informanternas 

tankegångar. Jag bad om förtydligande, så att jag inte missade något. Jag gjorde också korta 

sammanfattningar för att vara säker på att jag uppfattat vad de sagt. Deltagarna var väldigt 

engagerade, många skratt, och de ställde även frågor till varandra. Delvis pratade vi i mun på 

varandra, vilket gjorde utskrivandet av fokusgruppsintervjuen svår och ibland var det omöjligt att 

höra vad som sades. Sedan kom det tidskrävande arbetet med att skriva ner fokusintervjun. Under 

tiden jag skrev ut den gjorde jag minnesanteckningar i dokumentet. Vilket blev en del av   

analysen. För att eleverna ska förbli anonyma redovisar jag inte vilket program de går på. De gick 

på ett yrkesförberedande program. 

 

Genomförandet av enkätundersökningen 

Antalet frågor i enkäten blev färre än antalet frågor i fokusgruppsintervjuguiden. Orsaken var att 

jag under fokusgruppsintervjuen insåg att alla frågor inte var relevanta. 

Enkäten bestod av 6 frågor, se bilaga 2.  

Mellan den 11 december och 19 december 2018 genomfördes enkätundersökningen. De flesta 

eleverna, i enkäten, gick i årskurs 2 eller 3 på gymnasiet. Orsaken till att jag strävade efter att dela 

ut enkäten till elever i årskurs 2 och 3 var att dessa elever har mer erfarenhet av kamratrelationer 

på gymnasiet, än vad elever i första årskursen har.  Urvalet har skett genom ett 

bekvämlighetsurval (Bryman 2015:194). Jag har frågat lärare som jag känner, om jag kan dela ut 
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enkäten under deras lektioner.  Eleverna har skrivit enkäten på lektionstid.  Jag var själv 

närvarande i 4 av 5 klasser när pappersenkäten fylldes i. Jag gav en kort muntlig information om 

syftet med studien, vad och var jag studerar och att deras deltagande är frivilligt, att de förblir 

anonyma och att de kan avbryta sitt deltagande när de själva vill. Denna information fanns också i 

början av enkäten, information som behövs för de etiska aspekterna på en studie ska uppfyllas. 

 

Jag delade ut enkäterna och ordinarie lärare var med i klassrummet. Det tog upp till 25 minuter för 

eleverna att fylla i enkäten.  En lärare fick ett antal enkäter av mig, som hen lämnade till sina 

elever, och sedan återlämnade till mig. I en klass fick eleverna webenkäten trots att jag själv var 

närvarande. Webenkäten administrerades av en lärare på en annan ort. Enkätsvaren skrev jag ut på 

dator. Under tiden jag skrev rent enkätsvaren gjorde jag minnesanteckningar, som blev en viktig 

del i analysarbetet.  

 Eleverna har tillhört flera olika program både yrkesförberedande och studieförberedande. För att 

skydda anonymiteten redovisar jag inte vilka program eleverna gick på, och inte heller vilken 

skola de gick på. Orsaken till att jag gjorde en webenkät var att det skulle gå smidigare att 

handlägga eftersom skolan låg långt bort. Totalt fick jag in 111 enkätsvar, 85 pappersenkäter och 

26 webenkäter. Webenkäten gjorde jag i Google forms.6 

 

Bearbetning av det insamlade materialet med hermeneutisk metod 

Fejes och Thornberg (2017:244) påpekar att analysen börjar vid planerandet av datainsamlingen. 

När jag samlat in alla enkäter började jag med läsa igenom enkäterna och sedan fortsatte jag med 

att skriva av informanternas svar till ett gemensamt dokument på datorn, se bilaga 3. Jag 

numrerade varje svar med en siffra första siffran var enkätfrågans nummer och andra siffran var 

numret på informanten. Redan då fick jag en första inblick i vad informanterna skrivit. Eftersom 

jag skrev av elevernas svar från pappersenkäten, fick jag en bättre inblick i vad informanterna 

hade svarat än i webenkäten, varifrån jag bara kopierade elevernas svar till ett gemensamt 

dokument.  Jag gjorde noteringar, på olika uttryck som förekom i texten, allteftersom jag skrev av 

informanternas utsagor. När jag var färdig med dokumentet skrev jag ut det och läste igenom den 

flera gånger, gjorde anteckningar i marginalen, strök under vissa ord som förekom ofta, se bilaga 

3. Jag har i stor utsträckning låtit informanternas utsagor prägla redovisningen, så att läsaren får 

en möjlighet att skapa sig en egen uppfattning av informanternas utsagor. Min roll är inte enbart 

 
6 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2hxxmxtxDIBcB9JTYAILvPAUwfhuDhelL8SiTP_4XoCZdew/viewf

orm 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2hxxmxtxDIBcB9JTYAILvPAUwfhuDhelL8SiTP_4XoCZdew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2hxxmxtxDIBcB9JTYAILvPAUwfhuDhelL8SiTP_4XoCZdew/viewform
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att tolka och förstå, utan också att förmedla det som informanterna har skrivit (Westlund 

2017:71). Jag har försökt att vara så tydlig som möjligt i redovisningen av resultatet genom att 

använda ett enkelt språk, utan att göra avkall på fackspråkliga uttryck (Ödman 2017:124). 

En utmaning i resultatredovisningen är att reducera den insamlade materialet. Bryman (2015:373) 

kallar det för datareduktion. Jag har försökt att hitta mönster i informanternas svar och ta med det 

väsentligaste, som är kopplat till syfte och frågeställningar, mina redovisade teorier och från 

tidigare forskning. Jag har flera gånger under arbetet återvänt till informanternas svar i original för 

att försäkra mig om att avskrifterna varit rätt renskrivna. 

Bearbetning och presentation av det insamlade materialet genom kvantitativ metod 

Med stöd av Westlund (2017:73–74, 78), Backman (2012:297–298) och Bryman (2016:554–565) 

som poängterar att man i en kvalitativ studie, kan använda sig av kvalitativa inslag genom att 

exempelvis räkna på förekomsten av olika ord och uttryck. Westlund menar att kvantitativa data 

kan fördjupa tolkningen av ett empiriskt material. Jag har i enkätsvaren kunnat använda mig av 

kvantitativa data genom att jag har räknat på frekvensen av vissa ord och utryck.  Efter att jag 

skrivit av informanternas utsagor och kopierat svaren från webenkäten till ett gemensamt 

dokument, fick jag en första överblick över det insamlade materialet. Jag upptäckte att vissa ord 

och utryck förekom mera frekvent. Min nyfikenhet drev mig att börja räkna på frekvensen av 

dessa utsagor. Utsagor som beskriver känslor och vilken typ av stöd som informanterna upplever 

att deras kamrater ger dem, hur stor andel av informanterna menar att deras betyg och lärande har 

påverkats av deras kamrater, och deras skolnärvaro. 

För att få fram procenttalen har jag utgått från basen 111, dvs antalet svar från enkäten. När jag 

räknat fram exempelvis hur stor andel av informanterna uttrycker att deras betyg påverkats av 

kompisarna har jag fått fram att 60 informanter menar att deras betyg har påverkats av 

kompisarna. Uträkningen blir då 60/111 = 0.54, dvs 54 %. Jag har använt mig av avrundade 

värden. Även om siffror kan ge ett exakt utryck, så finns det alltid ett mått av tolkning i vilken 

kategori en utsaga ska hamna i. Backman (2012:316) poängterar att presentationen av data är en 

viktig del i bearbetningen av data, därför presenterar jag en del data i form av siffror och tabeller, 

för att läsaren kan få en överblick och tendens av enkätsvaren. Exempel på numerisk bearbetning, 

en arbetsskiss, finns i bilaga 4.  
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RESULTAT 

I det har kapitlet redovisar jag de resultat jag kommit fram till studien, dvs från 

enkätundersökningen och från fokusgruppsintervjuen. Resultatet belyses med kommentarer från 

tidigare forskning och från de teoretiska utgångspunkterna. Redovisningen av resultatet är kopplat 

till studiens syfte och frågeställningar. Jag redovisar resultatet i följande ordning: 

Vilka betydelser upplever elever att deras kamrater har på deras skolnärvaro?   

Vilka betydelser och innebörder upplever eleverna att plugga tillsammans med kamrater under 

och efter lektioner?  

Vilka betydelser och innebörder upplever elever att deras kamrater har på deras lärande och 

betyg? 

 

Hur upplever elever skillnaden mellan lärares genomgångar och kamraters förklaringar?  

 

Kamraternas betydelse för skolnärvaron 

Här redovisar jag både de som upplever sig ha blivit påverkade av kompisarna att komma till 

skolan, men också hur informanter har försökt att peppa en kompis att komma till skolan.  

En uppskattning av enkätsvaren visar att 31 %7 av informanterna upplevde att en kompis har 

försökt att påverka dem att komma till skolan, trots att de från början har tänkt att stanna hemma. 

Med vilka argument upplevde informanterna att deras kompisar försökte få dem att komma till 

skolan? Min fråga i enkäten var: Har det hänt att du har tänkt stanna hemma, men någon kompis 

har peppat dig att komma till skolan? Berätta vad som fick dig att komma till skolan? Eller att du 

ändå stannat hemma? I informanternas svar framkommer två olika typer av argument för att få en 

kompis att komma till skolan, det ena är att hänvisa till vänskapen och ett känslomässigt argument 

och det andra är att hänvisa till vilka uppgifter som behöver göras i skolan. 

 

Sociala och känslomässiga argument för att få kompisar att komma till skolan 

Här följer exempel på utsagor, när påverkan sker i form av vädjanden, kopplat till vänskap:  Om 

en kompis säger att man ska komma, då blir man peppad eftersom då vet man att det finns någon 

som uppskattar att man kommer till skolan (3:12)8. Utsagan bekräftar det som Bergmark och 

Kostenius (2011:96) skriver att uppskattning har betydelse för människor. Några andra utsagor 

som belyser kompisarna betydelse av att komma till skolan: Jag går alltid till skolan om jag har 

en kompis där (3:56). Om en kompis ska gå till skolan så blir man mer taggad på att gå också 

 
7 Uträkningen 34 av 111 informanter 34/111 = 0,306, avrundat värde 0.31 dvs 31 %. 
8 (3:12) är min anteckning som betyder 3 = fråga nummer 3 i enkäten. 12 betyder informant nummer 12. 
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(3:69). Ja, det har hänt flera gånger att jag tänk stanna hemma men sen gått till skolan för en 

klasskompis sagt ”kom nu” (3:24). Ja, Stina!  Jag ville inte lämna henne ensam (3:55). Ett 

känslosamt utryck kommer fram i utsagan: Ja, kom vi saknar dig! (3:76).  Här kan vi lägga märke 

till att informanten skriver vi, vilket jag tolkar och uppfattar är en förstärkning i att försöka 

övertyga en kompis att komma till skola, dvs. att det är flera som saknar hen.  Ett annat motiv till 

att påverka kompisar att komma till skolan är att visa att man bryr sig, som kommer fram i 

utsagan: Ja, jag tycker det är viktigt att peppa folk att komma till skolan och visa att man bryr sig 

(4:23). Ytterligare ett annat exempel är att få kompisar att komma till skolan sker genom 

övertalning: Om jag velat va hemma pga prov jag ej pluggat till kan kompisarna övertala en att 

komma ändå (3:71).  

 

Uppgiftsorienterade argument för att påverka kompisar att komma till skolan 

Att hänvisa till att man missar mycket är en annan form av argument att få en kompis att komma 

till skolan, ett uppgiftsorienterat argument: 

Hon fick mig att tänka på att jag kommer missa mycket och då är det ej värt att stanna hemma 

(3:36). En informant föreslår till sin kompis att komma till skolan, att man kan göra uppgifter 

tillsammans (4:6). Och att vi båda går till lektionen tillsammans och försöker få det att funka 

(4:34).  

 Utsagorna bekräftar Scheffs teori om sociala band, som handlar om känslor som leder till 

samhörighet, som påverkar relationerna mellan människor (1997:73, 74, 76). Aspelin (2018:13, 

14) menar att relationer kännetecknas av närhet och delaktighet är berikande, vilket ovan nämnda 

utsagor visar exempel på. Bergmark och Kostenius (2018:28) har i sin studie uppmärksammat 

liknande faktorer att samhörighet och bemötande mellan kamraterna har stor betydelse för 

elevernas välbefinnande och därmed för lärandet. Enligt Lalander och Johanssons (2018:77) sätt 

att se på kollektivets betydelse, så låter sig dessa elever påverkas av kamraterna. Prinstein och 

Dodge (2008:23, 24) har argumenterat för att en del av kamratrelationerna innefattar en vilja att 

påverka någon annan, kan bero på att det är en del i att utveckla relationen. Jag håller med om att 

det är ett rimligt antagande. Vilka som påverkas och inte påverkas av sina kamrater, är en 

komplex fråga, som inte har något enkelt svar.  

Min försiktiga tolkning är att ju starkare sociala band en elev har till en eller flera kamrater, desto 

sannolikare är det att hen låter sig påverkas av kamraterna. Styrkan i de sociala banden medför å 

andra sidan att kompisarna vill få sina kamrater att komma till skolan. Det sker med andra ord en 

växelverkan av att bli påverkad, och viljan att påverka. I det här fallet att komma till skolan på 
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morgonen. Relationsarbetet pågår hela dagen, skriver Wretlander-Bliding (2010:7, 8). 

Informanternas utsagor visar att relationsarbetet pågick redan före eleverna kom till skolan på 

morgonen. Informanternas utsagor beskriver en mångfald av argument, både känslomässiga, 

sociala argument och uppgiftsorienterade argument, för att öka skolnärvaron hos kompisarna 

Utsagorna visar på ett stort engagemang att få sina kamrater att komma till skolan.  Vi får en 

förståelse för både innehållet och innebörder av kamratrelationernas betydelse för skolnärvaron. 

En uppskattning av enkätsvaren visar att 59 % 9av informanterna menar att de har försökt att 

påverka kompisar att komma till skolan. Medan 31 % skriver att de blivit påverkade. En 

förklaring till skillnaden mellan dem som upplever att de påverkar kompisar att komma till skolan 

och dem som upplever att de blivit påverkade kan vara att fler elever har försökt få en kompis att 

komma till skolan, en annan förklaring kan vara att de som blivit påverkade av kompisarna inte 

har upplevt att de blivit påverkade. Min sammanfattning är att det sker en betydande aktivitet 

bland informanterna att påverka varandra, för en ökad skolnärvaro. Hur sker kontakten på 

morgonen rent konkret? Det händer att man ringer och väcker någon som ligger hemma och 

sover (3:48). Jag skrev via snapchat (4:37). 

 

Informanternas upplevelser att plugga med kamrater under och efter lektioner 

Vilka betydelser och innebörder upplever eleverna det är att plugga tillsammans med kamrater 

under och efter lektioner?  

Informanterna betonar gruppens betydelse för deras lärande. Ellmin (2011:75) menar att elever 

som blivit framgångsrika i sitt lärande upplevde delaktighet i en gemenskap, att gemenskapen 

hade stor en betydelse. Här följer utsagor som bekräftar Ellmins påstående om gemenskapens 

betydelse för lärandet. Informanterna betonar att de gör många uppgifterna tillsammans och när 

någon säger att hen är klar med en uppgift så motiverar det till de andra att också försöka att bli 

färdiga. I vår klass gör vi så mycket som möjligt av uppgifterna tillsammans för att göra det 

lättare och roligare (2:6). Jag har 3 kompisar som främst hjälper mig med mina studier, 

exempelvis 2 av dem är väldigt bra på engelska så då kan de hjälpa med just de uppgifterna. 

Oftast jobbar vi håltimmarna så det är inte direkt nån som tar initiativet, det blir bara så att vi 

pluggar (2:17). 

Informanterna berättar att det inte är någon speciell som tar initiativet, utan det blir bara så att man 

pluggar tillsammans. Det förekommer att informanterna träffas för att plugga tillsammans på 

 
9 65 informanter av 111, har svarat att de har försökt påverka kompisar att komma till skolan 65/111=0.59, blir 59%. 
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kvällarna. Så här skriver en informant: De flesta av mina klasskompisar är väldigt hjälpsamma. 

Oftast kommer vi överens om tillsammans om att ha pluggkvällar speciellt i ämnen som fysik och 

matte (2:33). En informant kallar deras pluggkvällar för pluggmys; Vi har även ofta “pluggmys” 

då man gör pluggandet10 och fikar samtidigt och då är det inte lika tråkigt att göra uppgifter. Vi i 

gruppen brukar fråga när vi känner att vi behöver de, är det ingen speciellt som alltid frågar och 

sen brukar det även variera vilka vi är på pluggmysen (2:39). Informanterna turas om att ta 

initiativ kommer fram i nästa utsaga: Vi stöttar varandra genom att när den ene är trött så får den 

andre ta tag i att man gör uppgiften och tvärtom. (2:60). Kamratgruppen är peppande och medför 

goda resultat kommer fram i följande utsaga:  Jag umgås i ett ganska stort gäng, dom kan vara 

peppande på alla sätt och vis och vi arbetar ofta tillsammans med goda resultat. Dem har 

förståelse och får en på bättre humör. Ibland kan det vara skönt att höra att man inte är ensam 

om att inte förstå osv. Vi hjälps åt att förstå. Ibland kan man behöva höra att det kommer att gå 

bra bara man gör sitt bästa. Vi pluggar tillsammans i alla ämnen och vi alla tar initiativ (2:67). 

Från fokusgruppsintervju kom följande kommentar, att det är viktigt att någon tar initiativ till att 

börja göra en uppgift. En av deltagarna menade att: Om nån är driven, så sätter den direkt igång 

andra. Om majoriteten är slö, så blir den gråa massan emellan också slö. Det behövs en person 

som sätter igång. 

 

I dessa utsagor finns flera exempel på att när en grupp människor samordnar sina tankar och 

handlingar, för att nå resultat tillsammans (Olsson 2012:57).  Utsagorna visar på att informanterna 

har relationskompetens. Relationskompetens är att verka för gemenskap och sammanhållning, där 

människor samexisterar och samverkar. Den relationskompetente får andra att stärkas och det är i 

mötet med andra människor som relationskompetensen utvecklas (Aspelin 2018:12, 14, 28, 39). 

Flera utsagor visar på det som Prinstein och Dodge (2008:3–4) har kommit fram i sin forskning att 

människor söker sig likasinnade. Vänskap har betydelse för lärandet och att lärandet är något som 

man gör tillsammans (Blatchford m. fl. 2016:55) I utsagorna beskrivs ett gäng som pluggade 

tillsammans för att nå goda resultat. och de peppade varandra i studierna. När de träffades stärker 

de sin gemenskap ytterligare. Här kommer ännu en utsaga som belyser att kompisrelationen har 

stor betydelse när man lär tillsammans:  Jag och mina kompisar älskar att arbeta tillsammans och 

gör arbetet som bäst när vi är i grupp (2:66).  Denna utsaga bekräftar talesättet birds of feather 

flock together (Prinstein & Dogde 2008:3). Och Platons tanke att “similarity begets friendship 

(Plato 1968:837). Utsagorna bekräftar teorin om de sociala banden hur de håller ihop människor i 

 
10 Informanten har skrivit något otydligt. Men avser troligen att både plugga och fika. 
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en grupp och hur banden stärks i gemenskapen mellan människor. De sociala banden handlar om 

känslor som leder till samhörighet mellan deltagarna, och de kan åstadkomma mer i grupp, än vad 

varje individ kan åstadkomma på egen hand.  (Aspelin 1999:39, Collins 2012:14, 51, 53, Scheff 

1997:73, 74, 76, Starrin 2013:153, Vygotskij 2018:328–333).  

Informanternas utsagor i studien bekräftar det som socialpsykologin studerar nämligen förståelsen 

kring hur människor tänker, om hur känslor och beteenden påverkas i samspelet med andra 

människor (Thornberg 2013:11, 322). Informanterna har på många sätt och med stor variation i 

utsagorna beskrivit relationen till sina kamrater, beroendet av sina kompisar för sitt lärande 

(Stenberg 2011:14, 15). Informanterna har beskrivit hur kamraterna påverkat dem och hur de 

själva har påverkat andra.  

Informant (2:90) har skrivit en längre text som jag redovisar i sin helhet, som handlar om hur en 

informant tar initiativ till att hjälpa en kompis, som kommit efter i skolan:  

 

Just jag är en som drivs och motiveras när jag är helt ensam och gör skoluppgifter. Däremot så 

hjälper jag gärna andra, för någon vecka sedan så fick jag höra att en klasskompis var väldigt 

stressad över skolan och hade väldigt många ogjorda uppgifter och det tyngde ner henne väldigt 

och ju längre det gick desto fler uppgifter kom det och ju jobbigare blev det för henne. Så jag sa 

åt henne: du kommer hem till mig nu, så ska vi plugga. Jag hjälpte henne med de flesta 

uppgifterna i de flesta ämnena så hon skulle hinna ikapp och dagen efter när hon hade gjort i 

princip alla uppgifter så var hon som en helt annan människa, hon var samma gamla glada 

person igen (2:90). 

 

Enligt Prinstein och Dogde analysmodell av kamratinflytande, om att påverka och bli påverkad, 

(2008:23–24, 36, 60), här har vi ett tydligt exempel på att informanten tog initiativ till att bjuda 

hem en kompis efter skolan. Kompisen låter sig påverkas och accepterar att bli hjälpt. Enligt 

Wiliam (2016:147, 149) kan kamratlärandet vara mer effektiv än hjälp av en vuxen beroende på 

att det är en annan maktrelation mellan kamrater än mellan en ungdom och en vuxen. Boud (2001: 

7, 9–10) menar att kamratlärandet har fördelen av att eleverna inte har vuxenmakt över varandra 

och har samma status av vara elever. Wiliam hävdar att när elever är läranderesurser för varandra 

sker en påtaglig ökning av lärandet. I utsagan kan vi se att Wiliams påståenden stämmer. 

Kamraten blev hjälpt på ett tydligt sätt och resultatet blev gott. Kompisen kom ikapp med 

skolarbetet, vilket blev en stor lättnad för hen. Wentzel, Muenks, McNeish och Russel (2017:32–

54) har uppmärksammat att när studenter känner omtanke från studiekamrater så påverkar det 
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studieresultatet positivt. Omtanken i situationen som beskrivit ovan bestod i en inbjudan till 

kamraten och hjälpa hen med studierna. Collins (2014:14, 51, 53) argumenterar för att människor 

som deltar i sociala sammanhang kan åstadkomma mer än det som en person kan klara på egen 

hand och därmed får människan emotionell energi. Att göra något för någon annan är dessutom att 

erhålla relationskapital (Trondman 2008:101). 

 

Vilka betydelser och innebörder upplever elever att deras kamrater har på deras lärande? 

Så här långt i studien har vi kunnat konstatera att kamraterna påverkar varandra att komma till 

skolan. Informanterna upplever att kompisar har betydelse för deras skolnärvaro. Informanterna 

beskriver betydelsen av att plugga tillsammans både på lektionstid och utanför lektionstid. Nu ska 

vi försöka tränga djupare in i kamraternas betydelse för lärandet.  Vilka betydelser och innebörder 

upplever elever att deras kamrater har på deras lärande? Den direkta frågan i enkäten var: Vad har 

dina kompisar haft för betydelse på dina studier? Både på lektionstid och utanför lektionstid. Var 

så konkret som möjligt. 

En uppskattning av informanternas svar på frågan om kamraterna har betydelse för deras lärande 

har 70 % 11av dem angett att kamrater har ett positivt inflytande på deras studier. För att få en 

överblick över informanternas svar visar jag en tabell, frekvensen av meningsbärande ord och 

uttryck. 

Informanternas utsagor visade att känslor har stor betydelse, andra meningsbärande ord och 

uttryck var motivation, diskussioner, hjälp, push stöd är viktiga för lärandet, enligt informanterna. 

En informant kan ha bidragit med flera utsagor. I de 111 svaren har jag funnit: 

Tabell 1. Visar frekvensen av meningsbärande ord och uttryck från informanternas svar på frågan 

om kamraternas betydelse i lärandet 

Utsagor om pepp, push, stöd, hjälp. 65 gånger 

Utsagor med känslor ex. att det blir roligare, 

att man känner trygghet, trivsel, att man 

orkar med skolan.  
 

44 gånger 

Utsagor om motivation. 13 gånger 

Utsagor om betydelsen av diskussion och 

prat om ämnet. 

12 gånger 

 
11 78 av 111 informanter har uppgett att kamraterna har påverkat dem positiv, 78 av 111, blir 70 %. 
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För att förstå i vilken sammanhang dessa meningsbärande ord och utryck förekommer, redovisar 

jag kommentarer från informanternas utsagor. Informanternas utsagor blir en illustration av tabell 

1. 

Utsagor som visar på betydelsen av pepp, push, stöd och hjälp: De har ofta peppat mig om jag 

känt att det hade vart mycket uppgifter (1:3) Om någon skrivit klart en uppgift så blir man peppad 

på att själv göra klart sin egen (1:12). Stor nytta av mina klasskamrater och hjälpas åt vid arbeten 

både hemma och på lektionstid (1:8). Att få hjälp av varandra och lösa saker tillsammans, det 

tycker jag är viktigt och roligt. Både på och utanför skolan (1:24). Dom har hjälpt mig klara saker 

jag inte skulle klarat annars. Funnits som stöd (1:69).  

Oftast hjälper vi varandra o lär oss från varandra. Det blir enklare att bolla idéer om man är fler 

(1:17). Att få hjälp av varandra och lösa saker tillsammans, det tycker jag är viktigt och roligt 

(1:24). De har hjälpt mig att hålla deadlines och har ofta sagt hur jag ska göra uppgifter när jag 

är förvirrad (1:20). 

 Om jag inte förstår något kan en kompis hjälpa mig genom att förklara (1:40) 

 

Utsagor som beskriver känslornas betydelse för lärandet 

Mina kompisar har stor betydelse därför att man känner sig trygg när man vet att man har några 

att vända sig till (1:58). Det är viktigt att man trivs i klassen om man ska orka spendera 7–8 

timmar varje dag större delen av året (1:67) Vänner betyder mycket för mina studier för att de 

kan hjälpa mig när jag behöver hjälp. De håller mig på ett bra humör under dagen så jag 

presterar bättre (1:110).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Dessa utsagor bekräftar det som Bergmark och Kostenius (2011:96) har uppmärksammat att 

uppmuntran och uppskattning stärker enskilda individer. När människor mår bra och trivs ökar 

möjligheterna att lära sig. Följande utsaga beskriver kompisarnas betydelse för både känslorna och 

prestationen. Känslor stärker de sociala banden (Scheff 1997:73, 74, 76). Dessa känslor av tillit 

skapas av social interaktion mellan människor. Informanterna upplevde att de fått emotionell 

energi av att umgås med varandra, och de som individer blir starkare (Collins 2012:14, 51, 53). 

Flera av utsagorna bekräftar att goda relationer kännetecknas av närhet, delaktighet och är 

berikande (Aspelin 2018:13–14). Engström (2017:9) anser att samspelet mellan elever har 

betydelse för den psykiska hälsan.  Här följer ytterligare några utsagor som beskriver kamraternas 
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betydelse. Jag skulle inte klara av att vara i skolan om jag inte haft dem12 vänner jag har (1:84). 

Mina kompisar har betytt mycket då vi spenderar dagarna tillsammans och hjälper varandra 

(1:92). Vänner betyder mycket för mina studier för att de kan hjälpa mig när jag behöver hjälp. 

De håller mig på ett bra humör under dagen så jag presterar bättre (1:109). 

 

Kamraterna påverkar motivationen 

I tabell 1 visas frekvensen av utsagor om motivation. Nedan följer några belysande exempel om 

motivation, som en positiv effekt av kamraternas påverkan. Gemensamt för dessa utsagor är de 

bekräftar det som Nottingham (2016:32, 33) skriver att motivation är något som skapas i en dialog 

med andra. Och att dialogen är grunden för lärandet. På lektionstid och utanför lektionstid har de 

motiverat mig i mina studier, när alla mina kompisar har studerat/pluggat har det fungerat som 

ett positivt grupptryck och fått mig motiverad att plugga/studera (1:30). Man får högre motivation 

av kompisar som också har mål och strävar efter bra betyg (1:43). 

 

Utsagorna visar på det som Lundgren och Lökholm (2010:45) hävdar att motivation är en inre 

process hos individen, men utsagorna visar också att motivation skapas i ett socialt samspel 

mellan människor (Håkansson & Sundberg 2018:146). Motivationen stärks av att informanterna 

har ett gemensamt mål att sträva efter.  Att arbeta tillsammans stärker individen och hen får 

känslomässig energi (Collins 2012:51, 53). 

 

Kamraternas betydelse för lärandet genom diskussion och prat om ämnet 

Nedan följer några utsagor som belyser det som redovisades i tabell 1, nämligen betydelsen av 

diskussioner, prat om ämnet och vilka positiva betydelser det har: 

 

Om någon skrivit klart en uppgift så blir man peppad på att själv göra klart sin egen. Sen kan 

man hjälpas åt och diskutera med varandra (1:12). Jag har lättare att lära mig genom att 

diskutera, så jag lär mig mycket genom deras erfarenheter avsikter mm. (1:13). Jag tycker mina 

kompisar hjälper och lär mig mycket. Lärorikt att kunna diskutera och andras tankar (1:15).  

.. mina kompisar har stor betydelse för mina studier. Med hjälp av diskussioner så lär vi oss av 

varandra (1:41). Man kan fråga varandra om hjälp, jobba tillsammans och diskutera mer utförligt 

när man känner varandra (1:50). 

 
12 Informanten skriver dem, min kommentar. 
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Utsagorna om att informanterna diskuterar, är intressant därför det bekräftar att lärandet sker i ett 

socialt sammanhang, som är en bärande idé i den sociokulturella teorin om lärandet (Selander 

2008:80, Säljö 2003:13). Det är lättare att diskutera när man känner varandra, och genom 

diskussioner lär man känna varandra, det sker en växelverkan. 

Dessa utsagor bekräftar att lärande sker i ett socialt sammanhang och att den lärande individen är 

en aktiv skapare av mening, enligt den sociokulturella teorin (Säljö 2003:13, Selander 2008:80). 

Informanternas erfarenheter beskriver det som Aspelin (2016:123) betonar att det människor 

presterar sker i relationer och att goda relationer är en bra förutsättning för lärandet.  

Mina informanter har beskrivit, det som flera författare betonar nämligen relationernas betydelse 

för lärandet (Aspelin 2018:13–14, 25; Buber 2006:18; Ellmin 2011:75; Kvale & Brinkman 

2017:44; Mead 1995:27; Stenberg 2011:14; Stier 2012:84). Dessa författare menar att människors 

relationer är betydelsefulla och att människor samspelar när de möts och har betydelse för vårt 

beteende, påverkar våra handlingar och våra prestationer. Normell (2011:67) betonar att goda 

relationer är viktiga för lärandet. Wibeck (2015:106) anser att utsagor som utgår från en persons 

egna erfarenheter ska tillmätas stor betydelse. Mina informanter använde ofta uttrycken jag och vi 

i utsagorna, vilket visar på äkthet i utsagorna.  

 

Kamratrelationernas påverkan på betygen 

Vilka betydelser och innebörder upplever elever att deras kamrater har på deras lärande och betyg, 

var en av mina frågeställningar. Kan det vara så att kamraternas betydelse för elevernas lärande 

även är så betydelsefulla att det påverkar betygen? Min fråga i enkäten var: Tror du att dina betyg 

har påverkats positivt, i ett eller flera ämnen tack vare dina kompisar? Berätta! Det jag redovisar 

är informanternas subjektiva utsagor. En uppskattning av informanternas svar visade att 54% 

ansåg att deras betyg påverkades positivt att kompisarna. 17 % ansåg att betygen påverkades både 

positivt och negativt.  15 % ansåg att betygen inte påverkades av kamraterna, och 14 % visste inte 

eller svarade inte på frågan.13 

För att belysa informanternas subjektiva utsagor om kamraternas positiva påverkan på betygen 

redovisar jag ett urval av svar från enkäten. Informanterna skrev: 

Jag tror att mina betyg har påverkats positivt i de ämnen man behöver diskutera och analysera 

(6:14). Ja, det tror jag, en kompis förklarade mycket för mig i matte och det är tack vare henne 

 
13 Procenten är uträknad med basen 111, det totala antalet svar i enkäten. 60 informanter har svarat att kamraterna 
påverkat deras betyg positivt 60/111 = 54, dvs 54 %. 
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jag klarade ämnet. Jag förstod inte när läraren hjälpte mig (6:13). Ja, väldigt positivt. Vi hjälper 

varandra och samarbetar i alla ämnen (6:15). Ja, speciellt i matte och fysik. Har några kompisar 

som peppar mig att räkna fast jag annars hade gett upp (6:33). Ja. Vissa ämnen eftersom det får 

mig att verkligen kämpa så att jag klarar av skolan även om jag inte orkar (6:34). Ja, man blir 

sporrad att arbeta när man arbetar med en duktig kompis. Det gäller väl de flesta ämnena (6:58).  

Ja, mina betyg har nog påverkats positivt i alla ämnen pga. av mina kompisar eftersom vi oftast 

samarbetat och hjälpt varandra. Med bra kompisar så trivs man också bättre och då är det 

enklare att komma till skolan och fokusera (6:94). 

Gemensamt för utsagorna var att de visade att kompisarna betydde mycket för betygen och det 

stöd som kompisarna ger, uttrycks på flera olika sätt. Kamraterna kan förklara, och även förklara 

bättre än vad en lärare kan göra. Faktorer som informanterna tog upp, var av känslomässig och 

stödjande karaktär, kamraterna peppar (6:8, 33, 40, 44), sporrar (6:59) och pushar (6:81), 

kompisarna hjälper så att man inte ger upp (6:30,33), och att det är kul att plugga med kompisar 

(6:70), och att det är roligare att gå på lektionerna (6:58). Med bra kompisar trivs man och då är 

det lättare att komma till skolan och fokusera (6:94).  Faktorer som handlar om innehållet i 

kamratstödet var att kamraterna ger motivation (6:48, 90), gav olika perspektiv (6:60), gav nya 

idéer (6:24, 29) och i de ämnen där man kan analysera (6:14), diskutera (6:40, 50), tänka 

tillsammans (6:19). Alla dessa faktorer påverkade betygen positivt tack vare kamraterna, enligt 

informanterna. Scheff (1997:73–76) betonar att de sociala banden, som handlar om känslor, har 

betydelse för samhörighet mellan människor. Och det är precis det som informanterna skrev: med 

bra kompisar trivs man och det är lättare att komma till skolan och fokusera (6:94). Det blir 

mycket mer roligare att plugga med kompisar och det gör så att man får bättre betyg (6:70).  

Utsagorna pekar på att det sker ett positivt skapande av kunskap i relationen mellan 

informanterna.  Utsagorna överensstämmer med det som Aspelin & Persson (2015:15, 17) hävdar 

att kamrater och lärandet hör ihop. Lärandet sker i mötet mellan människor. Människor måste 

mötas för att lära. Utsagan om att man blir sporrad av en duktig kompis, bekräftar det som Kudish 

m.fl. kommit fram till i sin studie att erfarna och mer kunniga studenter kan ge betydande stöd till 

andra studenter och att dessa mer kunniga studenter bygger en bro mellan lektionerna och deras 

mindre kunniga kamrater (Kudish, Shores, McClung, Smulyan, Vallen & Siwicki 2016:1, 3, 8–

10). Utsagorna om att man trivs bättre i skolan med bra kompisar och därmed kan fokusera 

bekräftar de slutsatser som McBeath m.fl. kunnat konstatera att känna tillhörhet får studenterna att 

trivas och må bättre och därmed prestera bättre (McBeath, Drysdale & Bohm 2018:39, 41–46). 

Wiliam har visat i sin forskning att kamrater har positiv betydelse för lärandet, att det finns en 
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kraft i kamratlärandet och att en påtaglig ökning av lärandet sker tack vare kamraterna. Elever vill 

hjälpa varandra för de värnar om sammanhållningen i gruppen (Wiliam 2016:147–157). 

Informanterna har upplevt fördelarna med att få stöd av kamraterna på flera olika sätt, genom att 

de diskuterar, analyserar, förklarar, tänker, motiverar, ger olika perspektiv och samarbetar. Hattie 

menar att vänskap och känslomässigt stöd har betydelse för elevernas känsla av tillhörighet, och 

ökar därmed deras resultat (Hattie 2012:110–111). Informanternas svar på frågan om kamraternas 

stöd även påverkar betygen överensstämmer i stort med informanternas svar på det som jag 

tidigare redovisat under rubriken kamratrelationernas innehåll och betydelse, kamraternas 

påverkan på motivationen, kamraternas betydelse för lärandet genom diskussion, prat om ämnet 

och om att hjälpas åt, samt att kamraterna peppar, pushar, stöder och förklarar. 

 

Skillnaden mellan en lärares genomgång och kamraternas förklaringar 

Nu är det dags att redovisa frågan om: Hur upplever elever skillnaden mellan lärares 

genomgångar och kamraters förklaringar? 

Den direkta frågan till informanterna i enkäten var: Om du jämför att få hjälp av en lärare med att 

få hjälp av en kompis, vad är det för skillnad? Varför kan en kompis vara bättre på att hjälpa dig 

än en lärare? 

 

Säljö (3003:34, 35) betonar språkets betydelse i den sociokulturella teorin, genom språket har vi 

förmågan att dela erfarenheter med varandra, genom språket har vi förmåga att skapa och 

kommunicera kunskap.  Selander menar att den lärande individen är en aktiv skapare av mening, 

inte en passiv mottagare av färdigpackad information (Selander 2008:80).  Enligt den 

sociokulturella teorin sker lärandet i samspel mellan människor (Dysthe 2013:31). 

 

Jag redovisar i tabellform skillnaden mellan hur lärare, enligt informanterna, använder språket i 

jämförelse med hur eleverna uppfattar språkets betydelse, när man får hjälp av en lärare respektive 

en kompis. 
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Tabell 2. Visar en jämförelse hur informanterna upplever att kompisar använder språket i 

jämförelse med hur lärare använder språket. 

Hur lärare använder språket Hur kompisar använder språket 

Lärare ser tyvärr oftast allt i en fyrkantig 

ram (5:23). 

En lärare kan ge svårare förklaringar av en 

uppgift då läraren kan använda svåra ord, 

begrepp (5:30). 
 

Om en lärare använder svåra ord som 

kompisen förstått och kan förklara på ett 

bättre sätt (5:41). 
 

lärare använder svårare ord (5:42). 

En kompis kan vara bättre därför att en  

kompis kan förklara ex uppgifter på ett 

lättare sätt (5:29. 
 

En kompis kan lättare hjälpa eftersom ens 

kompis förklarar på ett enklare sätt med ord 

man förstår (5:42). 

 

En kompis förklarar oftare på ett enklare 

sätt (5:78). 

 

Min kompis kan ibland förklara uppgifterna 

vi har på ett enklare sätt eftersom vi 

använder samma “språk (5:107). 
 

 

 

Kompisar använder ett lättare språk, lärare svårare ord. Informanternas utsagor bekräftar den 

socialkulturella teorin om språkets betydelse för lärandet, att den lärande individen är en aktiv 

skapare av mening och att lärandet sker i samspel mellan människor.  
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Tabell 3. Visar på informanternas uppfattningar att känna och ha en relation till den man får 

hjälp av har betydelse, i konstrast till lärare som man inte känner. Informanternas motiveringar till 

att en kompis kan förklara på ett bättre sätt än lärare. 

Läraren känner mig inte Kompisen känner mig 

Lärare känner inte mig på samma sätt vilket 

gör att det känns mer personligt när en 

kompis hjälper en (5:20). 

 

Eftersom man sällan har vänskapsrelationer 

med lärare brukar jag få mer utvecklade 
förklaringar av kompisar som förstår bättre 

(5:48). 
 

En lärare når inte ut till en person som en 

kompis kan. En kompis är någon som man 

vet vill ens bästa med det är svårt att sätta 

en lärare i samma position även om de vill 

en bra så är lärare inte lika nära en som en 

kompis. En kompis känner dig medans en 

lärare inte gör det (5:49). 

En kompis känner en bättre och kan därför 

hjälpa mer personligt (5:3). 

 

Kompisen vet hur mina tankegångar 

fungerar och vet hur hon/han ska förklara 

(5:19). 

 

En kompis känner en bättre och hur man 

ska förklara till mig på bästa sätt för att jag 

ska förstå uppgiften bättre (5:36). 

 

En kompis är ofta väldigt stöttande då man 

har en nära relation med varandra (5:37). 

 

En kompis känner en bättre så dom har 

lättare att förklara på ett sätt man förstår 

(5:68). 

 

Gemenskapen mellan kompisen ger en 

bättre förståelse (5:82). 

 

För att en kompis oftast tänker likadant som 

en själv och man har en bättre relation med 

en kompis än med en lärare (5:103). 

 

 

 

Betydelsen av att känna den man hjälper och den som får hjälpen av, bekräftas i 

fokusgruppsintervjuen. Sten förklarade att eftersom: jag känner Olle och vi är bra kompisar och 

vet på vilket sätt hon förstår saker. Läraren kanske inte känner Olle på samma sätt som jag 

känner Olle då kanske inte läraren förstår saken så här typ. Men jag vet hur Olle förstått saken. 

Då kan man förklara annorlunda. 

 

Sten i fokusgruppsintervjuen, förklarade varför han är bra på att förklara för en kompis. Han 

beskriver vägen från att själv inte ha förstått, tills han förstod och till att han kan förklara så att 

kompisen förstod.  Han säger: Hur fick jag det att gå ihop ex grammatik, hur löste det i hjärnan, 

hur fick jag det att gå ihop? Hur var det jag fick klart för mig vad hände i huvudet när det liksom 
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när tankarna liksom blev rätt. Vad var det som band samman krumelurerna vad heter det från 

tavlan till verkligheten, så jag förstod jag såg mönstret och sånt där en liknelse eller nåt sånt där 

du kom på, såg ett samband, som läraren inte kunde förklara utan du fick se det själv och det var 

så det blev klart. Då kan man berätta det vidare (s. 9, fokusgruppsintervjuen). 

 Sten sammanfattade: Det är inte problemet, utan en lösning som just passar dig. Det är det bästa 

hur löstes problemet för mig, för det kan man föra vidare till andra (fokusgruppsintervjuen). 

Utsagorna bekräftar vad Wiliam anför att en elev kan vara bättre på att förklara något än en lärare 

(Wiliam 2016;148).  

 

Tabell 4. Visar lärares respektive kompisars känslor i samband med att lärare respektive kompis 

förklarar något. Informanterna menade att det är viktigt med känslor och att det är roligare att få 

hjälp av en vän eller en kompis. En kompis förstår hur man känner sig. 

Lärares känslor Känslor när en kompis hjälper 

 

Lärare blir sura om man inte förstår (5:50). 

 

 

Det är alltid roligare att lösa något med en 

vän (5:24). 

 

En kompis vet mer hur man känner sig. De 

förstår bättre om man känner sig stressad 

och inte hinner med skolan. De har större 

förståelse för hur man tänker eftersom vi är 

i är samma ålder (5:46). 
 
 

 

 

Studiens trovärdighet 

En studies trovärdighet handlar om, om en studie kan reproduceras av andra forskare, som 

kommer att kunna komma fram till ungefär samma resultat som föreliggande undersökning. Har 

forskaren påverkat undersökningen med ledande frågor? Är studiens slutsatser riktiga? Går det att 

dra generella slutsatser (Kvale & Brinkmann 2017:295–296)? Teorigenomgången visar att flera 

forskare hävdar att relationer har betydelse för studieresultaten (Aspelin 2016:123, Aspelin & 

Persson 2015:41, Ellmin 2011:75).  Tidigare forskning hävdar att kamratrelationer har betydelse 

för studieresultaten (Wiliam 2016:147–149, Topping Buchs, Duran & van Keer (2017:159–160). 

Mina informanters utsagor går i linje med både de teorier min studie hänvisar till och tidigare 

forskning. Mina informanter har med egna ord beskrivit kamraternas betydelse. Och de har kunnat 

sätta ord på vilka innebörder som kamraterna har för studieresultaten. Det finns inget som tyder på 
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att informanterna inte menar, det som de ha skrivit i enkätundersökningen. Det finns inget i 

fokusgruppsintervjuen som tyder på att min påverkan har inverkat på informanternas tankar och 

åsikter, i någon större omfattning. Wibeck (2015:106) menar att utsagor som grundar sig på 

informanternas egna erfarenheter ska tillmätas stor betydelse och när någon beskriver något i 

första person, dvs jag och vi. Mina informanter använde ofta orden jag och vi, i sina utsagor och 

ska därför vara mer pålitligt än utsagor som inte är specifika och kommentarer i tredje person.   

Föreliggande studie har varit ganska liten, 111 enkätsvar och en fokusgruppsintervju så man kan 

inte dra alltför långtgående generella slutsatser av den. 

 

 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte har varit att försöka bidra med en ökad förståelse för innehåll av positiva 

kamratrelationerna på gymnasiet. För att uppnå syftet hade jag fyra frågeställningar:  

Vilka betydelser upplever elever att deras kamrater har på deras skolnärvaro?   

Informanterna upplevde att deras kamrater påverkade dem att komma till skolan och att 

informanter låt sig påverkas av kamraterna försök att få dem till skolan. Argumenten är både 

sociala och uppgiftsorienterade. De som redan är vänner tar sannolikt mer kontakt med varandra. 

 

Vilka betydelser och innebörder upplever eleverna att plugga tillsammans med kamrater under 

och efter lektioner?  

Informanterna har på många sätt uttryckt betydelsen av kompisarna både under lektionerna, men 

också utanför lektionstid. Informanterna upplevde att klassen och kamraterna är viktiga, de gör 

uppgifter tillsammans, de blir både roligare och lättare med studierna då. De beskriver att de 

hjälpsamma mot varandra. Det händer att de pluggar tillsammans på kvällarna, s.k. pluggmys.  

 

Vilka betydelser och innebörder upplever elever att deras kamrater har på deras lärande och 

betyg? 

 

Kamraterna har bidragit med hjälp, pepp och stöd. Kamraterna har ökat motivationen. 

Diskussioner, gemensamma analyser och att tänka tillsammans har underlättat förståelsen kring 

det ämne de studerar. Känslor har betydelse för det blir roligare. Informanterna kände trygghet 

och trivsel tack vare kompisarna. Kamratrelationerna har haft en positiv betydelse för lärandet. 

Ungefär hälften av informanterna menade att stödet från kamraterna har så stort att det påverkade 

betygen positivt. 

Hur upplever elever skillnaden mellan lärares genomgång och kamraters förklaring?  
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Informanterna ansåg att en kamrat använder ett lättare språk, kan förklara på ett enklare sätt, att en 

kompis förklarar så att man förstår och att man har en bättre och närmare relation till en kompis 

och det underlättar stödet för lärandet. Lärare använder svåra ord och hen känner man inte på 

samma sätt som en kompis. 

Informanternas subjektiva utsagor bekräftar den litteratur jag har hänvisat till att relationer mellan 

elever har en betydande påverkan på elevernas lärande. Informanterna bekräftar forskningen att 

lärandet sker i samspel mellan människor, i ett socialt sammanhang. Informanterna bekräftar att 

de sociala banden är viktiga mellan dem. 

 

DISKUSSION 

Styrkan i studien är att gymnasieelevernas egna upplevelser och erfarenheter har blivit synliga, 

genom deras innehållsrika utsagor både i enkäten och i fokusgruppsintervjuen.  Studien har visat 

hur rik elevernas livsvärld är, att det händer mycket bland eleverna som inte direkt är synligt för 

lärare på skolan. Elevernas relationer är närvarande redan på morgonen, i vissa fall före skolan 

hunnit börja och fortsätter under hela skoldagen, och även efter skolan. 

Flera av de författare jag har hänvisat till i teorigenomgången och i tidigare forskning har kunnat 

konstatera att kamratrelationer har stor betydelse för lärandet. Men de har inte närmare beskrivit 

innehåll och innebörd av kamratrelationerna. Min studie har kunnat visa på innehåll och 

innebörder i kamratrelationerna.  

Informanterna har beskrivit sina upplevelser på många sätt. Scheffs teori om sociala band 

bekräftas i studien, att de sociala banden handlar om känslor, och att känslorna i sin tur påverkar 

relationerna. De sociala banden skapas och bevaras genom gemensamma handlingar och mål 

(Scheff 1997:73, 74, 76). Vilket också bekräftas av informanternas utsagor. Det som förvånat mig 

är att så lite av elevernas upplevda livsvärld blivit synligt i tidigare forskning, studier och 

uppsatser. 

                                                                                                                                       

Studien har visat att det finns en kraft och kreativitet i kamratrelationerna som är positiv för 

lärandet, och överensstämmer med den forskning som Hattie redovisar, att kamratrelationerna har 

betydelse för lärandet (2012:110). Vidare konstaterar han att kamraterna påverkar lärandet genom 

vänskap, repetition, känslomässigt stöd, diskussioner och att skolan blir en plats dit man vill 

komma. När elever lär andra, lär de sig själva mer också. De får därmed en känsla av att vara 

viktiga och behövda. Känslan av tillhörighet är viktig och denna känsla av tillhörighet kommer 

från kamraterna, menar Hattie. I min studie finns många utsagor från informanterna, som stöder 
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det som Hattie funnit i sin forskning, om kamraternas påverkan och betydelse för deras lärande 

såsom vänskap, viljan att diskutera och ömsesidigheten att hjälpa varandra på olika sätt i skolan 

och utanför skolan. 

 

Wenzel, Muenks, Mc Neish och Russel (2017:32–45) har också uppmärksammat kamratstödets 

betydelse för lärandet. De bekräftar Hatties slutsatser att tillhöra en grupp, känna omtanke och 

stöd har betydelse för framgång i studierna. Kamraterna ökar även motivationen, menar 

författarna och det överensstämmer med vad mina informanter skriver.   

Ett av motiven till att träffas och plugga är att hjälpas åt inför kommande prov och 

inlämningsuppgifter. Att arbeta mot ett gemensamt mål främjar i sin tur positiva kamratrelationer 

(Bukowski, Laursen & Rubin 2018:495) Positiva kamratrelationer ökar sannolikheten för att vilja 

stödja och hjälpa varandra. Boud (2001:3) uttrycker ömsesidigheten i kamratrelationerna som 

består av att vilja dela med sig av information och kunskaper mellan varandra. Och det har mina 

informanter beskrivit på flera olika sätt. Informanterna i studien har visat vilket ömsesidigt 

beroende de är av varandra i skolvardagen. Uppsatsens rubrik är: Kamratrelationernas positiva 

inverkan på elevernas skolvardag och lärande i gymnasieskolan. Jag kan konstatera att kamraterna 

har haft en mycket stor betydelse för lärandet i elevernas skolvardag på flera olika sätt, enligt 

informanterna. Att tränga in i hur, varför denna påverkan och inflytande sker, är inte lika enkelt att 

svara på, det finns med andra ord orsak att undersöka detta fenomen ytterligare. 

En av studiens slutsatser är att de elever som ger stöd och hjälp till sina kamrater, lär sig själva 

också och detta stöd är en del i elevernas relationsarbete. De elever som tar emot hjälp av 

kamraterna förbättrar också sitt lärande. Elevernas relationsarbete är ständigt pågående på ett eller 

annat sätt.  Det omgivningen, lärare och personal på skolan, kan göra är att uppmuntra elevernas 

positiva relationer. 

  

Metodreflektioner 

Det finns många olika metoder att samla in data på och analysera densamma. För att samla in data 

har jag gjort både en enkät och en fokusgruppsintervju. Båda datainsamlingsmetoderna har 

fungerat väl, eftersom jag har fått svar på mina frågor och mer därtill. Eftersom mina frågor varit 

öppna, så har jag fått kvalitativa svar.  

 

Båda metoderna var lämpliga metoder för att få svar på de frågor jag hade. Jag valde att ha öppna 

frågor, vilket gav informanterna möjlighet att fritt formulera sina svar. Informanternas svar gav ett 
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rikhaltigt material att analysera.  Fokusgruppsintervjuen gav värdefulla utsagor, utsagor som växte 

fram under samtalet. Eftersom flera av mina frågor, i enkäten, till informanterna varit öppna 

frågor har jag fått ett omfattande material att analysera. Från materialet har jag sökt efter mönster 

och mening (Fejes & Tornberg 2017:23–24, 35) och därmed kunnat tränga djupare in i den 

verklighet informanterna upplevt och beskrivit. 

 

Svårigheten i studien har varit att på ett strukturerat sätt presentera det omfattande insamlade 

materialet. Jag har utgått från mina 4 frågeställningar, som har fått bilda den röda tråden i 

resultatredovisningen. Men eftersom frågorna varit öppna har svaren i flera fall varit likartade, 

överlappat varandra och därmed kan presentationen upplevas som ostrukturerad och rörig.  Jag 

hade säkert kunnat strukturera den empiriska delen i uppsatsen på ett annat sätt. Det omfattande 

materialet har jag delvis kunnat kvantifiera och redovisa i de olika tabellerna.  Jag har valt att 

citera många utsagor, kanske för många, men mitt motiv har varit att läsaren ska få en tydligare 

bild av informanternas intressanta livsvärld och förhoppningsvis kan läsaren följa processen fram 

till de resultat och slutsatser jag kommit fram till.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Studien har visat att kamratrelationerna har betydelse för elevernas lärande, sett ur elevernas 

synvinkel. För att säkerställa att resultat är generaliserbart för skolan i allmänhet behövs 

ytterligare studier genomföras. Frågor som skulle vara intressanta och betydelsefulla att undersöka 

vidare skulle vara hur pedagogerna påverkar kamratrelationerna och hur pedagogerna kan stötta 

positiva kamratrelationer sett både ur pedagogernas och elevernas perspektiv. Jag tror att eleverna 

skulle kunna bidra med intressanta synpunkter på hur kamratrelationerna skulle kunna utvecklas 

på skolorna, som en naturlig del i skolans vardag, för att både förbättra lärandet. Andra frågor av 

intresse att studera vidare skulle vara att undersöka och fördjupa kunskaperna om är hur uppstår 

olika typer av kamratrelationer och vad är drivkraften till att en del elever vill engagera sig i 

kamraternas lärande. 

 

Personlig slutreflektion 

Uppsatsskrivandet har varit en spännande resa, från mina första tankar om kamraternas påverkan 

på lärandet. Nu i slutet av uppsatsskrivandet kan jag bara konstatera att elevernas livsvärld är en 

ny värld som öppnat sig för mig, trots mina många år i skolan. Informanternas känslomässiga 

erfarenheter och insikter i kamratrelationernas verklighet, överraskade mig. Och det bekräftar vad 
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en av mina kollegor brukar säga: lyssna på eleverna. Relationernas inverkan på lärandet kan 

tyckas vara en självklarhet, så självklart att vi kan hoppa över att fundera på och fördjupa oss i 

detta fenomen. Bukowski m. fl (2018:XIII) skriver: To understand and appreciate human nature, 

one needs to understand an appreciate peer relations. Min uppsats kan förhoppningsvis vara en 

inspiration till att intressera sig mer för relationernas betydelse för lärandet i skolan. 
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Bilaga 1 

 

Denna guide använde jag i fokusgruppsintervjuen 2018-12-06 

Frågor om kamratrelationerna på gymnasiet- Fokusgruppsintervju 

Jag vänder mig till dig som går 3: dje året på gymnasiet. Jag skulle vara mycket tacksam om du 

vill hjälpa mig med mina studier, genom att svara på frågor om kamratrelationer. Jag går en 

magister-uppsatskurs vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 

universitet. Jag har inbjudet dig att vara med om ett samtal om skolan, om kamratrelationer och 

kamraternas betydelse för dina studier. 

Ditt deltagande är så klart helt frivilligt. Du kan avbryta deltagande när du vill. Du kommer att 

förbli helt anonym i min uppsats och det som kommer fram i gruppsamtalet kommer att bara 

användas i forskningssyfte. Det finns inget rätt eller fel, utan jag önskar få veta hur ni tänker, och 

ni behöver inte heller vara överens. Att olika tankar kommer fram är betydelsefullt. Jag kommer 

att spela in vårt samtal och hoppas att det är ok. Jag kommer inte att spela upp det för någon utan 

jag kommer att skriva ner samtalet och analysera den. 

Stort tack för din medverkar 

Timo Vilgats 

Kiruna 2018-12-06 
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1. Berätta om er klass, hur har ni upplevt klassen, sedan ni började på gymnasiet? 

  

 

2. Vilken betydelse har dina kompisar haft för ditt lärande, både här på avdelning och på 

övriga skolan?  

 

 

3. Berätta om någon situation där ni har upplevt att ni haft stöd av varandra i lärandet? 

  

 

4. Berätta om hur ni har känt er, när ni hjälper varandra. 

  

 

5. Vilken skillnad är det att få hjälp av en lärare, med att få hjälp av en kompis? 

  

 

6. Berätta om något tillfälle där ni pluggat tillsammans utanför lektionstid ex inför ett prov, 

vem är tagit initiativet och vad har ett gemensamt pluggande haft för betydelse 

  

 

 

7. I vilka kurser eller ämnen brukar ni plugga tillsammans utanför lektionstid? Varför just 

dessa kurser? På vilket sätt har ni hjälpt varandra? 

  

 

 

8. Tror du att dina betyg har påverkats positivt, i en eller flera ämnen, tack vare dina 

kompisar? Vilka ämnen? Berätta! 

   

  

 

9. Är det på några speciella platser där ni pluggar på utanför lektionstid? Berätta om dessa 

platser och varför ni väljer dessa platser. 
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10. Har det hänt att du har tänkt att stanna hemma, men någon kompis har peppat dig att 

komma till skolan? Berätta. 

  

  

11. Har du peppat någon kompis att komma till skolan, då du tänkt att hen kanske skulle 

stanna hemma? Berätta 

  

 

 

12. Under din gymnasietid har du ingått i många grupper.  Hur fungerar de andra grupperna du 

är med i ex. indvalen? I förhållande till ditt lärande 

  

13. Om ni upplever klassen som bra, vad innebär det och varför är det så? 

  

 

 

14. Hur stärker ni relationen mellan er? Vad tycker ni är typiskt för er? 

  

 

 

15. När ni tänker på dina klasskamrater, vad tänker ni då, vilka känslor dyker upp? 

  

 

Bilaga 2 Enkäten   

 

Frågor om kamratrelationernas betydelse för dina studier på gymnasiet.  

Jag vänder mig till dig som går på gymnasiet. Jag skulle vara mycket tacksam om du vill hjälpa 

mig med mina studier, genom att svara på frågor om kamratrelationer. Jag går en 
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magisteruppsatskurs vid Institutionen för och lärande vid Linköpings universitet. Jag önskar att du 

vill skriva om hur dina kamrater beteendevetenskap har påverkat just dig i dina studier. Och hur 

du har varit till hjälp för dina kompisar. Skriv så fritt och så konkret som möjlig. Din medverkan 

är så klart helt frivillig och du kan avbryta ditt skrivande när du vill. Du ska inte skriva ditt namn.  

Du kommer att vara anonym under hela forskningsprocessen. Informationen du lämnar kommer 

endast att användas i forskningssyfte. Det finna inga rätt eller fel svar, utan jag vill få del av dina 

tankar och erfarenheter. Om du behöver mer plats att skriva på, kan du skriva på baksidan.  Tusen 

tack för din medverkan, hälsningar Timo Vilgats  

  

  

  

  

1. Vad har dina kompisar haft för betydelse på dina studier?  Både på lektionstid och utanför 

lektionstid.  Var så konkret som möjligt. 14 

  

   

2. Berätta om en eller flera kompisar som har varit stödjande och peppande för dig och  för klassen 

och/eller undervisningsgruppen. Vad har hen sagt och gjort som påverkat dina studier positivt? 

Ge gärna konkreta exempel. Vem som tog initiativet till att plugga ihop. Vilka ämnen?  Skriv om 

både om det som händer på lektionstid och det som händer utanför lektionstid. På vilket sätt har 

du varit till hjälp? På vilket sätt har du fått hjälp?  

   

  

3. Har det hänt att du har tänkt att stanna hemma, men någon kompis har peppat dig att komma till 

skolan? Berätta vad som då fick dig att komma till skolan? Eller att du ändå stannat hemma?  

   

   

4. Har du peppat någon kompis att komma till skolan, då du tänkt att hen kanske skulle stanna 

hemma? Berätta  

  

 
14 I bilagan har jag tagit bort utrymmet där elevernas haft plats att skriva på 
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5. Om du jämför med att få hjälp av en  lärare med att få hjälp av en kompis,  vad är det för skillnad? 

Varför kan en kompis vara bättre på att hjälpa dig, än en lärare? Ge exempel.  

   

  

  

6. Tror du att dina betyg har påverkats positivt, i ett eller flera ämnen, tack vare dina kompisar? 

Vilka ämnen? Berätta!  

   

  

 Stort tack för din medverkan, som kommer att vara av stor betydelse för mina studier  

   

Timo Vilgats  

 Kiruna 2018-12-10  
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Bilaga 3  Arbetsskiss av enkätanalys 

 

Enkätsvaren skrev av till ett word-dokument. Jag skrev in kommentarer löpande, när jag 

uppmärksammade något som fångade mitt intresse. 3 ord förekom ofta: motivera, diskutera och 

förstå. 
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Bilaga 4    Arbetsskiss av enkätanalys 

 

Fråga 4 i enkäten: Har du peppat någon kompis att komma till skolan, då du tänkt att hen kanske 

skulle stanna hemma? Berätta 

 

Siffrorna i skissen är informantens nummer, som jag tilldelat dem i den ordning jag skrivit av 

informanternas svar i ordbehandlingsprogrammet. Jag har sorterat in dem i olika grupper, de som 

svarat ja, nej, oklart svar, samt om det finns någon motivering till svaret. 
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