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Sammanfattning 
Abstract 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att se på vad det finns för faktorer som påverkar sociala relationer i elevgrupper. Jag 
vill även ta reda på om lärare tycker att det är viktigt att upprätta goda sociala relationer bland elever och varför de i så 
fall anser det viktigt. För att få veta detta har jag gjort en empirisk kvalitativ studie där jag intervjuat lärare samt 
observerat elevgrupper.  
 
Undersökningen har resulterat i ett flertal olika faktorer som påverkar det sociala klimatet i elevgrupper både negativt 
och positivt. Bland annat har enskilda elever i elevgrupper stor betydelse för det sociala klimatet. Det har även visat sig 
att hemmet har en stor betydelse samt att läraren kan påverka klimatet i elevgrupper. Jag redovisar i uppsatsen flera 
faktorer utöver dessa som påverkar de sociala relationerna bland elever. Jag förklarar även varför dessa faktorer är 
främjande eller rubbande för det sociala klimatet.  
 
Alla lärare som ingått i min undersökning anser de sociala relationerna som ytterst viktiga att arbeta med i skolan. 
Genom mina intervjuer har jag bland annat fått veta att det är viktigt för att det övriga arbetet i skolan ska fungera. Jag 
redovisar i uppsatsen även fler anledningar till varför det viktigt att upprätta goda sociala relationer mellan elever.  
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Sammanfattning 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att studera vad det finns för faktorer som påverkar sociala 
relationer i elevgrupper. Jag vill även ta reda på om lärare tycker att det är viktigt att 
upprätta goda sociala relationer bland elever och varför de i så fall anser det viktigt. För att 
få veta detta har jag gjort en empirisk kvalitativ studie där jag intervjuat lärare samt 
observerat elevgrupper. Jag har gjort min studie i grundskolans tidigare år.  
 
Undersökningen har resulterat i ett flertal olika faktorer som påverkar det sociala klimatet 
i elevgrupper både positivt och negativt. Bland annat har enskilda elever i elevgrupper stor 
betydelse för det sociala klimatet. Det har även visat sig att hemmet har en stor betydelse 
samt att läraren kan påverka klimatet i elevgrupper. Jag redovisar i uppsatsen flera faktorer 
utöver dessa som påverkar de sociala relationerna bland elever. Jag förklarar även varför 
dessa faktorer är främjande eller rubbande för det sociala klimatet.  
 
Alla lärare som ingått i min undersökning anser de sociala relationerna som ytterst viktiga 
att arbeta med i skolan. Genom mina intervjuer har jag bland annat fått veta att det är 
viktigt för att det övriga arbetet i skolan ska fungera. Jag redovisar i uppsatsen även fler 
anledningar till varför det viktigt att upprätta goda sociala relationer mellan elever.  
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1. Inledning 
 
Jag börjar närma mig slutet av min utbildning till lärare och ska snart ut och möta 
verkligheten. Den kunskap och de erfarenheter jag har blivit förtrogen med under 
utbildningen kommer att vara en bra bas att stå på när jag går ut i arbetslivet. Jag känner 
att jag utvecklats mycket under min studietid och fått en djupare förståelse för vad 
läraryrket innebär. Trots detta känner jag att det finns mycket kvar att lära och många 
erfarenheter att få inom läraryrket.  
 
Jag har under den tid jag vistats i olika skolor alltid fascinerats över hur det kan vara att 
det är så olika stämning och klimat i olika elevgrupper, klasser och klassrum som jag 
kommit in i. När jag var ute på min sista verksamhetsförlagda utbildningstid för några 
veckor sedan upptäckte jag att mycket av lärares tid i skolan går åt till att tillsammans med 
eleverna diskutera olika typer av värdegrundsfrågor. Exempel på detta är hur vi ska vara 
mot varandra, hur vi vill bli bemötta och hur vi ska behandla våra vänner. Vi fick också 
ägna mycket tid åt att hantera konflikter som uppstått mellan elever, både i klassrummet 
och ute på skolgården. Eleverna är inte alltid snälla mot varandra och det skapas 
aggressioner och konflikter av olika slag som många gånger måste lösas med hjälp av 
läraren. Jag blev frustrerad över detta och började fundera över vad det är som påverkar 
relationerna mellan elever i skolan. Jag, liksom flera lärarstudenter, har efterfrågat mer 
kunskap om konflikter och konflikthantering. Nu känner jag att jag vill gå djupare in i 
ämnet och se på vad det finns för faktorer som spelar in när det gäller relationer mellan 
elever och vad det är för faktorer som bidrar till det sociala klimatet i skolan. I läroplanen 
står det att: 
 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som 
både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 
hos alla som arbetar där (Lpo94, s.19f). 

 
Det står även att: 
 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära. (Lpo94, s.23) 
 

Med den här uppsatsen vill jag belysa hur den sociala gemenskapen bland elever 
uppfattas av lärare. Jag vill även visa på varför det är viktigt med social gemenskap och 
hur man i skolor arbetar med detta. Jag vet att detta fenomen är något som intresserar 
många och jag känner att det är ett ämne som det i många fall är svårt att ta på. Den här 
uppsatsen blir för mig en möjlighet att fördjupa mig i en viktig del av mitt framtida 
lärararbete, nämligen elevgruppers sociala relationer.  
 
 
 
 
 
 
 



    

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur lärare kan upprätthålla ett gott socialt 
klimat i skolan. Jag vill ta reda på vad det är som skapar det sociala klimatet i elevgrupper. 
Jag utgår ifrån ett lärarperspektiv för att se hur lärare uppfattar detta fenomen.  
 
Målet är att få kunskap om hur lärare ser på och värderar ett harmoniskt socialt klimat 
och vad det är för faktorer som spelar in i elevers relationer till varandra. Jag anser ämnet 
vara mycket intressant och tror att jag kommer att ha stor nytta av denna studie när jag 
börjar arbeta som lärare i grundskolan. I mitt framtida läraryrke kommer jag att stöta på 
många olika elevgrupper och det är därför viktigt att ha kunskap om varför de sociala 
relationerna är bättre i vissa grupper och sämre i andra. Det är för lärare också ytterst 
viktigt att veta varför man ska arbeta med att skapa gott socialt klimat i elevgrupper. Jag 
vill med uppsatsen förmedla det jag lärt mig till andra intresserade läsare.  
 
 
Med utgångspunkt i mitt syfte har jag valt att arbeta utifrån dessa två frågeställningar: 
 

• Vilka faktorer kan främja respektive rubba harmoniska sociala relationer i 
elevgrupper? 

 
• Om och av vilka anledningar anser lärare att det är viktigt att upprätta harmoniska 

sociala relationer bland elever? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

3. Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt kommer jag att ge en litteraturbakgrund där jag definierar begrepp som 
är relevanta för min studie. Jag kommer att behandla begrepp och områden som jag tror 
har betydelse för det sociala klimatet i skolan. Jag kommer att skriva hon/henne om alla 
individer för att göra uppsatsen könsneutral.   
 
 
3.1 Grupper med inriktning mot elevgrupper 
Nilsson (1993) skriver att vi större delen av våra liv befinner oss i olika grupper och alltid 
har gjort. Det är så självklart att tillhöra en grupp att vi inte tänker på det och vi ser inte 
alltid att det är en grupp vi befinner oss i. Gruppen utgör vår mest grundliga form av 
personligt och socialt stöd. Eftersom människors liv är olika krävs det att vi anpassar oss 
efter varandra i grupper. De flesta individer har behov av att tillhöra en grupp för att känna 
tillhörighet och få gemenskap och mening i livet.  
 
Det finns många olika definitioner på vad en grupp är, Björn Nilsson anser att det är svårt 
att definiera exakt vad det är. Även om det ser ut som grupper behöver det inte 
nödvändigtvis vara det. En skolklass till exempel behöver inte vara en grupp utan den kan 
bestå av flera olika grupper utan att för det bli en grupp. En av Nilssons definitioner på 
grupp är: 
 

En grupp består av ett vanligtvis mindre antal människor som 
samspelar med varandra utifrån roller som via normer reglerar 
handlingarna i det system som gruppen utgör; individerna upplever 
sig normalt som en enhet med i viss utsträckning gemensamma mål 
och det som sker karaktäriseras av en ömsesidig påverkan. (ibid, 
s.25) 

 
I denna uppsats utgår jag ifrån den här definitionen. När jag skriver om elevgrupp syftar 
jag antingen på elevgruppen som skolklass eller på en mindre elevgrupp i en skolklass.  
 
Nilsson menar vidare att det finns olika typer av grupper som agerar på olika sätt. Det 
finns grupper som är tysta och grupper som är pratsamma. Det finns grupper som är stela 
och andra som är öppna och lättsamma. Varje grupp har sitt speciella klimat och sin 
gruppdynamik vilken skapas av medlemmarna i gruppen. 
 
Begreppet klimat menar Nilsson är den anda och atmosfär som finns i gruppen och det kan 
bero på många olika saker, som till exempel gruppens mål, behov, identitet, 
sammansättning, normer, roller och relationer. Björsne, Grahm och Rostvall (1980) anser 
att klimatet speglar vilken sorts beteenden och handlingar som pågår i en grupp. 
Gruppklimatet talar om för oss vilken relation medlemmarna i gruppen har till varandra. 
 
Elevgruppen är en formell grupp där det finns tydliga mål, uppgifter och syften. I en 
formell grupp har man inte valt varandra utan blivit placerade i gruppen av en 
arbetsledning för att utföra bestämda uppgifter tillsammans. Det är inget krav att man ska 
trivas ihop och det går att tillhöra gruppen även om trivsamhet inte existerar (Mathiasson 
1998). Det kan samtidigt bli en informell grupp när elevgruppen trivs tillsammans och 
bildar en kamratgrupp (Nilsson 1993; Mathiasson 1998). Gruppens storlek har inverkan på 
om den formella gruppen kan bli en informell grupp eller flera informella grupper. Det 
finns inga direkta regler för hur stor en formell grupp kan vara för att kunna bilda en 



    

informell grupp, men förutsättningen är att alla ska känna att de tillhör gruppen och att det 
finns ett direkt samspel mellan alla individer i gruppen.  
 
Det är skillnad på hur en liten och en stor grupp fungerar menar Svedberg och Zaar 
(1988). En stor grupp är ca 20-30 personer, som en genomsnittlig skolklass. I en stor 
grupp blir det svårare att hålla kontakt med alla medlemmar och man får heller inte lika 
stor respons och handlingsutrymme från den övriga gruppen som man får i en liten grupp. 
Det är lättare att bli anonym i en stor grupp och man måste kämpa mer för att ta plats och 
synas. I en liten grupp är det inte lika många relationer att tillgodose och det blir lättare för 
varje individ att synas.   
 
Att arbeta i grupper innebär enligt Nilsson (1993) att prestera något, genomföra uppgifter, 
lösa problem, fatta beslut, hantera konflikter och mycket mer. Det varierar hur grupper går 
tillväga för att utföra och genomföra olika saker. Enligt Nilsson finns det inte två grupper 
som fungerar exakt lika även om de har samma förutsättningar i samma situationer. Åberg 
(2000) skriver att de bästa förutsättningarna för att en grupp ska fungera är att det ingår 
starka och självständigt tänkande individer med stor vilja och bra samarbetsförmåga. Som 
jag tidigare skrev är gruppen viktig för individen, men individerna är också väldigt viktiga 
för sin grupp. 
 
 
3.2 Individen i gruppen 
Människan är en social varelse och att leva i grupp är en livsnödvändighet. För att kunna 
växa och utvecklas krävs att vi har andra runt omkring oss. I en grupp speglas vi och 
skapar vår egen identitet. Vi behöver bekräftelse och gensvar från andra och utvecklas 
sedan utifrån detta (Mathiasson 1998). Vår identitetsuppfattning och vår självmedvetenhet 
utvecklar vi i synnerhet genom de mindre grupper vi tillhör, till exempel familjen, 
vännerna och arbetsgruppen. Dessa grupper och även andra talar om för oss vilka vi är 
utifrån det sociala sammanhang vi befinner oss i. Vi är beroende av andra för att skapa en 
bild av oss själva (Björsne, Grahm & Rostvall 1980).  
 
Enligt Mathiasson (1998) anpassar sig en individ efter den grupp och det sammanhang 
hon befinner sig i. Både situationen och gruppen är med och påverkar en individs beteende 
och ibland även språket, det sätt man talar på. Det är inte identiteten som ändras för att 
man ändrar beteende i olika grupper utan man visar enbart olika sidor av sig själv. Detta är 
inget individen är direkt medveten om.  
 
Gruppen och individen har alltså ett samspel där gruppen påverkar individens beteende 
och samtidigt sker det individuell utveckling hos gruppmedlemmarna. Detta i sin tur 
påverkar hela gruppen. När man arbetar med att utveckla en grupp innebär det alltså att 
man samtidigt stärker de enskilda individerna i gruppen (Åberg 2000).  
 
Även Nilsson (1993) skriver om individen i gruppen. Han poängterar att det är viktigt för 
individen att tillhöra grupper samtidigt som hon måste hålla en viss distans för att inte 
riskera att helt psykologiskt upplösas i en grupp. Individen måste försöka vara en enskild 
individ samtidigt som hon behöver gruppen för att skapa sin identitet och känna 
samhörighet. När man känner att man duger, blir accepterad och sedd ger det ett socialt 
värde som betyder väldigt mycket. Samtidigt som gruppen är viktig är den också ett hot 
mot identiteten och individualiteten.   
 



    

3.3 Roller och normer i grupper 
Karin Åberg (1994) skriver att olika grupper fyller olika behov hos oss och att vi 
uppträder olika efter vilken grupp vi befinner oss i.  Svedberg och Zaar (1988) samt 
Svedberg (2003) anser att informella roller verkar vara återkommande i alla grupper och 
att det finns standardroller som uppträder i, mer eller mindre, alla grupper. Sätter man ihop 
en grupp med enbart tysta människor kommer till slut någon i gruppen ändra sig för att 
antingen bli ännu tystare eller lite mer pratsam än de andra. En roll har alltid en funktion i 
gruppen och även för individen. Man kan säga att rollerna existerar innan gruppen gör det. 
Några typiska standardroller som brukar finnas i grupper är till exempel monopol på 
uppmärksamheten, buffeln och syndabocken. Monopol på uppmärksamheten är en mycket 
aktiv och talför person som vill ha allas uppmärksamhet och dominerar hela gruppen. 
Gruppen låter sig medgörligt domineras, fast de egentligen känner ilska och irritation över 
detta. Buffeln är en person som vill testa om gruppen accepterar henne, hur bångstyrig och 
svårhanterlig hon än är. Hon tar för sig och det går inte att tillrättavisa henne för det gör 
henne bara mer bufflig. Syndabocken har inte tagit på sig någon roll frivilligt utan får 
denna roll av gruppen för att personen till exempel är lite annorlunda än de andra. Det kan 
vara andra rollinnehavare som slutligen bli syndabockar eftersom det är de andra i 
gruppen som bestämmer detta. Gruppen mår bra av att hitta en syndabock eftersom det 
befriar dem från ansvar och de kan skylla allt på syndabocken.  
 
De personer som är lämpliga för rollerna intar de roller som gruppen behöver. Om en 
gruppmedlem försöker att ändra sin roll påverkar det hela gruppens samspelsmönster. 
Grupprocessen har stor betydelse och det är svårt att förändra något i en befintlig grupp 
(Svedberg 2003). Åberg (2000) menar att roller behövs och är viktiga för maktbalansen i 
en grupp. I en klass finns oftast även roller som clownen, den snälle och hjälpsamma, 
offret och stjärnan. Det kan finnas många orsaker till att man värderas högt eller lågt i en 
grupp. Faktorer som påverkar detta kan till exempel vara familjens sociala status, fysisk 
styrka hos individen, självsäkerhet eller intellektuell betydelse.  
 
Normer existerar i alla grupper. Normer är de sociala villkoren som gäller i en grupp. Det 
kan till exempel vara en norm att man lyssnar på varandra när någon har något att säga. En 
norm är en slags oskriven lag som kan tyckas självklar i gruppen medan regler är något 
som gruppen kan formulera tillsammans och sätta ord på. Man kan säga att normer utgör 
gruppens inre tillvaro medan regler är något yttre som bestäms för att få en fungerande 
tillvaro (Goldinger & Magnusson 1997). 
 
Åberg (2000) menar att normer finns för att stärka gruppen och dess individer. Det 
grupptryck som påverkar i en grupp gör att det skapas normer för alla i gruppen. Om det 
finns ett starkt grupptryck är det svårt för individer att avvika från gruppens normer. Några 
faktorer som påverkar hur starkt grupptrycket är i en grupp är till exempel gruppens 
storlek, medlemmarnas ålder och samhörigheten.  
 
Nilsson (1993) skriver att grupper beter sig olika och fungerar på olika sätt i olika 
situationer. Detta har att göra med vad gruppen har för regler och normer att rätta sig efter. 
När en grupp träffas utvecklar de från början egna normer och regler som gäller för just 
den gruppen. Kommer man in ny i en grupp måste man ta reda på och lära sig att följa de 
normer som finns. En ny medlem i en grupp tar ofta en avvaktande ställning i början. 
Detta för att hinna iaktta och få en uppfattning om vilka normer och regler som gäller i 
gruppen.  
 



    

3.4 Relationer och kamratskap 
Enligt Nilsson (1993) existerar relationer inte i ett vakuum, relationer finns alltid i ett 
sammanhang av både roller och normer. I relation till andra och med hjälp av att 
kommunicera utvecklas sociala processer som bildar band mellan människor. Relationer 
är ytterst betydelsefulla för människan och andra människor påverkar hela tiden våra 
tankar, känslor och behov. De flesta människor har många relationer till andra genom 
livet. De har föräldrar, syskon, vänner, bekanta och många fler. I en grupp kan 
sammanhållningen variera, en del tycker mer eller mindre om varandra, en del arbetar bra 
ihop och en del kan inte alls samarbeta. Detta beror ofta på olika situationer. För 
människor utgör relationer till andra en av grundpelarna i livet.  
 
Öhman (2003) skriver att vänskap främjar utvecklingen av samarbete och ansvar samt 
motverkar att det bildas rivalitet mellan barn. Pedagoger kan främja eller rubba 
relationerna för ett bra kamratskap genom vilket arbetssätt de väljer att arbeta efter samt 
genom att anpassa storleken på barngrupperna. Barn liksom vuxna söker sig oftast till dem 
som de känner tillhörighet och gemenskap med. För att få kamrater krävs att man har en 
viss social kompetens, det går inte att skaffa sig vänner utan att vara en god vän själv. 
Vänskap är någonting som smyger sig på en och som bygger på accepterande och respekt 
för den andra. Oftast finns det faktorer som ålder, intresse, kön eller någon annan typ av 
likhet som gör att man kan blir bra vänner. Barn är liksom vuxna olika. En del barn tycker 
om att vara ensamma ibland och lider inte av det, medan andra barn vill ha ständig kontakt 
med andra (Öhman 2003). 
 
 
3.5 Barnets behov och utveckling 
För att kunna förstå det viktiga i relationer och varför klimatet blir som det blir i grupper 
tror jag att det krävs att man tittar lite på hur barns utveckling ser ut och vilka behov som 
skall uppfyllas för varje individ. Eftersom min undersökning sker i den tidigare delen av 
grundskolan inriktar jag mig på barn i den åldern. De behov jag nedan tar upp är dock 
sådana som alla vi människor behöver.  
 
I åldern 7-12 år sker det en stor utveckling hos barn. Denna åldersintervall är minst lika 
viktig som puberteten menar Goldinger och Magnusson (1997). Barnen utvecklar sin 
förståelse för saker och ting i hög grad under denna åldersperiod. I början av denna ålder 
är barnet ännu kvar i ett egocentriskt tänkande där det ser till sig själv först och har svårare 
att se till och förstå andra. De har ingen utvecklad empatisk förmåga och anser att de 
själva är viktigast, detta utvecklas dock under åren. Om den empatiska förmågan inte är 
utvecklad kan det bli svårt för barn att förstå varandra och fungera tillsammans i sociala 
sammanhang.  
 
När barnet börjar skolan öppnas en helt ny värld, det fungerar inte på samma sätt i skolan 
som det gör i barnets hem och det är ett stort steg för barnet. Barn i denna ålder har svårt 
att skilja på sak och person och kämpar under denna period med att hitta sitt 
självförtroende, ett misslyckade kan skapa stora problem för ett barn. Om de misslyckas 
med något i skolan tror de ofta att det är dem det är fel på vilket gör att de känner sig 
underlägsna och tappar sitt goda självförtroende (Svedberg och Zaar 1988). 
 
I skolåldern börjar regler att uppstå kring barnet, det måste när det börjar skolan lära sig 
att sätta upp regler i sina lekar och sedan följa dem. I början har de svårt för att förstå vem 
som sätter reglerna och varför man ska följa dem, men längre fram i denna åldersperiod 



    

får de en annan förståelse och börjar sätta upp regler tillsammans med varandra. De inser 
att de måste börja samarbeta och vara överens. Det är viktigt för dem att alla följer samma 
regler och de har en tendens att vakta mycket på varandra. De börjar fundera på 
rättvisebegreppet och att alla ska behandlas lika. Vissa barn har en stark tävlingsinstinkt 
och tror att om de vinner olika tävlingar och lekar får de högre status i gruppen. 
Samarbetet är något barn måste träna mycket på (Goldinger & Magnusson 1997).  
 
Människan har många behov, jag tänkte här koncentrera mig på dem som ligger på det 
psykologiska och sociala planet. Några av dessa behov är behovet av att förstå, behovet av 
att hävda sig och behovet av att trivas. Behoven är olika starka hos olika individer och kan 
uppstå vid olika tillfällen. Alla behov hos individen är inte aktiva på samma gång (Imsen 
2000). 
 
William Glasser (i Åhs, 1998) menar att vi har fyra grundläggande psykologiska behov 
som vi måste tillfredsställa för att må bra. Om människan har svårt att tillfredställa dessa 
behov kan hon i vissa situationer bete sig oförnuftigt och oklokt. De fyra behoven som 
Glasser tar upp är behovet av självupplevelse, behovet av samhörighet, behovet av 
sammanhang och struktur samt behovet av meningsfullhet. Det är viktigt att låta alla barn i 
alla åldrar få dessa psykiska behov tillgodosedda, men det är inte säkert att alla behöver 
det i samma utsträckning. Alla barn ger inte heller likadana tecken på att de inte fått sina 
behov tillfredställda, utan det kan te sig på olika sätt.  
 
Imsen (2000) refererar till en ny teori om att människans behov skapas utefter vår 
omgivning, och då framförallt under de tidigaste levnadsåren. Behov är inget medfött utan 
istället något som skapas genom det ovissa sökandet efter kärlek och självständighet. 
Vilka behov som senare efterlyses av individen beror på vilka erfarenheter barnet har från 
sina tidigare år och sin uppväxt. En elev som till exempel inte har fått sitt behov av 
trygghet tillfredställt under uppväxten kommer kanske att vara ängsligt och upptaget med 
att skydda sig själv. En elev som inte känner tillräcklig självupplevelse kommer att ropa 
efter bekräftelse och duglighet från sin omgivning, vilket kan påverka elevens sociala 
relationer i skolan.   
 
 
3.6 Hemmet och fritidsmiljön 
Uträknat på årsbasis vistas barn ungefär 1/5 av sin vakna tid i skolan. Resterande tid 
tillbringar de i andra miljöer och i andra relationer. Det som eleverna lär sig utanför skolan 
tar de, enligt Imsen (2000), med sig till skolan, vilket kan vara både på gott och ont. 
 
Imsen skriver vidare om individens socialisering, vilket innebär att individen påverkas av 
den omgivning hon vistas i. Hon menar att samhället har förändrats och familjerna har 
försvagats. Idag är det många föräldrar som delar på fostraruppgiften. Det är fler föräldrar 
som har yrkesarbeten och fler mammor som yrkesarbetar än tidigare, det är även större 
arbetslöshet i samhället. Skolor, daghem och fritidshem har byggt ut och tagit in fler barn 
eftersom det har funnits ett stort behov de senaste åren. Samhällets normer och 
värderingar förändras ständigt. Massmedia har fått ett stort utrymme i människors liv, 
reklam har kommit i stor skala och påverkat oss. Människan gör att samhället är i ständig 
förändring, föräldrarnas beteende och attityder påverkar barnen tillsammans med all 
materiell förändring som sker i samhället.  
 



    

Föräldrarna i Sverige är skyldiga att fostra sina barn. Skolan skall vara en institution som 
hjälper föräldrarna med fostringen, men det stora ansvaret ligger hela tiden hos 
föräldrarna. Det är mycket som spelar in och påverkar fostran i hemmet. Det är inte bara 
föräldrarnas attityder, idéer och sinneslag som påverkar utan även yttre faktorer som 
föräldrarna har svårare att påverka.  
 
Fostran är något som kräver ett mål. Det kan ibland vara lätt att se hemmets normer och 
värderingar i det fostrade barnet. Nissen (1982) hävdar att en person som fått växa upp 
under gynnsamma förhållanden kan tackla livssituationer på andra sätt än en person som 
har haft en osund uppväxt. De barn som fått sina psykiska behov tillfredställda på lämpligt 
sätt under sin uppväxt samt haft en god balans mellan kärlek och krav från omgivningen 
skapar sig en positiv identitet. De barn som inte fått sina grundläggande behov 
tillfredställda har ett svagt psyke och upplever varje ny situation som ett hot. De kan 
uppleva mycket negativa känslor som utmynnar i oro, osäkerhet eller vrede, vilket gör det 
svårare för dessa barn att kontrollera de sociala situationer som de hamnar i.   
 
Nissen skriver vidare att för att bli en social varelse och kunna tillfredställa sitt sociala 
behov krävs att man befinner sig i ett ömsesidigt givande- och mottagandeförhållande. 
Detta måste barnet få av sin omgivning redan från födseln för att kunna lära sig hur man 
beter sig. Den som uppfostrar måste lära barnet att styra detta givande- och 
mottagandeförhållande. Det krävs att det blir en naturlig balans mellan barn och föräldrar i 
givare- och mottagareförhållandet. Utan denna naturliga balans kommer uppfostran inte 
att leda till socialt ansvar hos barnet.  
 
 
3.7 Lärarens roll 
Man skulle kunna säga att skolan är en miniatyr av det samhälle vi lever i. Skolan 
innehåller alla olika folkgrupper som finns i vårt samhälle. Lärarna arbetar på olika sätt 
utefter hur skolans organisation ser ut. På en del skolor har man ett stort samarbete och 
arbetar nära varandra i arbetslag, medan man i andra skolor arbetar ensam med en klass 
elever (Imsen 2000).  
 
Enligt Svedberg och Zaar (1998) har läraren en stor betydelse för eleverna när de börjar 
skolan. Läraren är till stor del med och formar elevernas självförtroende genom sitt 
bedömande och beteende. Läraren jämför även eleverna med varandra på samma sätt som 
eleverna jämför sig med varandra.  
 
Lärarens kroppsspråk har stor betydelse för eleverna. Enligt Steinberg (2002) visar 
forskningsresultat på att 82 % av all kommunikation är icke-verbal och uttrycker sig på 
annat sätt än med ord. Det är därför viktigt att läraren tänker på sitt kroppsspråk och vilka 
signaler hon sänder ut till eleverna. Läraren kan påverka eleverna bland annat genom att 
agera på olika sätt och uttrycka sig på olika sätt. Läraren måste vara medveten om att hon 
kan påverka både individer och grupper genom sitt sätt att vara.  
 
Åberg (2000) anser att läraren kan påverka en klass både positivt och negativt genom 
vilken ledarstil man väljer att använda. Klimatet i en klass kan påverkas genom att läraren 
till exempel är tydlig med vilka mål som satts upp för hur stämningen och relationerna ska 
vara i klassen. Läraren bör tillsammans med eleverna diskutera vilka regler och normer 
som gäller i klassen och även följa upp dem om de av någon anledning bryts. Det är 
viktigt att läraren är observant på klimatet i klassen och om eleverna skulle behöva ha 



    

hjälp med att reda ut något eller bearbeta problem. Eleverna borde få vara med och besluta 
samt ta ansvar. Läraren bör vara vänlig och uppmuntra eleverna när hon ser att det behövs. 
Barn behöver förebilder skriver Åhs (1998), de behöver stimuleras och lära sig av 
personer som vet hur man ska leva sitt liv väl.  
  
Ledarens personlighet spelar inte särskild stor roll utan det är viktigaste är ledares 
beteende (Maltén 1992; Nilsson 1993). Maltén menar att ledarskapet bör ses som en 
social-psykologisk process med syfte att leda, samordna och styra en grupp mot sitt mål. 
Det psykologiska klimatet i en grupp är betydelsefullt och påverkar trivsel och intresse. 
Ledaren bör därför försöka vara positiv och stödjande för gruppen. Detta tycker Maltén att 
läraren gör om hon till exempel ger eleverna värme, visar respekt och motiverar dem till 
utveckling. Maltén skriver också att om en ledare är trygg i sig själv smittar denna 
trygghet också av sig på gruppen. Även Nilsson finner att en ledare måste vara väl 
införstådd med vilka regler och normer som finns i en grupp. Det är av betydelse att 
ledaren är medveten om vad hon vill med gruppen och arbetar avsiktligt för att nå sitt mål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

4. Metod 
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod eftersom jag tycker att den 
är mest lämpad för att få svar på mina frågeställningar. Den kvalitativa forskningsmetoden 
kännetecknas av att forskaren ska försöka sätta sig in i fenomenet genom att komma nära 
och få ett inifrånperspektiv. Forskaren är deltagande vid datainsamling och forskaren samt 
den intervjuade tar del av varandra genom språket. Den information som erhålls tolkas 
sedan av forskaren (Olsson & Sörensen 2002).   
 
 
4.1 Urval 
Merriam (1994) menar att ”eftersom det är omöjligt att intervjua alla, observera allting 
och samla in allt relevant material” krävs det att man gör något slags urval och använder 
sig av någon metod för detta urval. 
 
 Jag har valt att göra ett icke-sannolikhetsurval i min studie, vilket är det lämpligaste när 
man gör en kvalitativ undersökning. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att man fått fram 
deltagarna på ett annat sätt än genom slumpmässigt urval. Det urval jag gjort är en 
kombination av två urval. Jag har valt att göra ett bekvämlighetsurval där jag kommer att 
använda mig av personer som är tillgängliga och intresserade av att vara med i min 
undersökning. Vid bekvämlighetsurval använder man sig av de personer som finns 
tillgängliga och som kan tänka sig bidra med kunskap till den aktuella forskningen 
(Bryman 2002, Hartman 1998). Urvalet är även baserat på personlig kännedom, vilket 
innebär att man blir rekommenderad av någon annan att ta kontakt med just den personen 
för att hon har mycket att delge inom det aktuella forskningsområdet (Merriam 1994). Jag 
har utöver intervjuerna valt att observera de grupper som intervjupersonerna arbetar med 
för att på det sättet öka min förståelse för vad intervjupersonen berättar samt få en 
tydligare bild av hur det kan vara i olika grupper.  
 
De lärare som har ställt upp på intervju i min undersökning har jag kommit i kontakt med 
vid olika tillfällen. Några har jag lärt känna under min verksamhetsförlagda utbildningstid, 
de andra lärarna arbetar på skolor där jag tidigare arbetat som lärarvikarie innan jag 
började studera. Jag ser dessa lärare som jag knutit kontakt med tidigare som en tillgång i 
min undersökning. Jag anser att det kan vara en fördel att känna dem för att kunna få ut 
mer av mina intervjuer. Det kan även vara en fördel att använda lärare som arbetar på 
skolor där jag själv vistats eftersom jag känner till skolans miljö och bakgrund och på så 
vis får större förståelse för det som kommer fram under intervjuerna och det jag observerar 
i elevgrupperna. Jag har i mitt val av lärare och grupper också försökt få en spridning på 
undervisningsstadier från förskolan och upp till år 5. Detta för att försöka täcka upp hela 
den tidiga grundskolan i min undersökning och för att se om de finns spridning i 
uppfattningar rörande mina frågeställningar. Jag vill även se om jag kan finna olika 
faktorer som påverkar klimatet i elevgrupper när jag studerar de olika elevgrupperna.  
 
Jag bestämde mig för att intervjua sju lärare på fyra olika skolor. Jag gjorde fem enskilda 
intervjuer och en där jag intervjuade två förskollärare samtidigt. Jag valde att göra 
intervjun med dessa två samtidigt för att de arbetar väldigt tätt tillsammans med samma 
elevgrupp. Jag ville få ut mesta möjliga och eftersom de arbetar tillsammans kunde de 
komplettera varandra vilket ledde till intressanta diskussioner. De lärare som var med i 
undersökningen var i ålderskategorin 37-63 år och hade arbetat inom läraryrket allt ifrån 6 
till 35 år. För varje lärare jag intervjuade observerade jag de elevgrupper läraren arbetar 



    

med. Grupperna jag observerade var av olika storlek och olika karaktär, gruppstorleken 
skiftade från 14 elever och upp till 28, eleverna var i åldrarna 6-12 år och det var enbart 
åldershomogena grupper som observerades.  
 
De intervjuer och observationer jag utfört har ägt rum både på skolor i en ganska stor stad 
och i en mindre stad i Sverige. Områdena där skolorna ligger har också varit av olika 
karaktär. Två skolor ligger i ett ytterområde av en stor stad, en skola ligger inne i en liten 
stad och en skola ligger på landsbygden utanför den mindre staden.  Jag valde att göra min 
undersökning i två olika orter för att eventuellt få ett uttömmande och varierat resultat.  
 
 
4.2 Etiska aspekter 
För alla som forskar är det viktigt att vara införstådd med vilka etiska regler och 
förhållningssätt man bör rätta sig efter vid mötet med undersökningsdeltagarna. Bryman 
(2002, s.440ff) visar på några utav de etiska principer som gäller vid forskning. Det är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om vilket syfte 
undersökningen har. Det innebär också att forskaren ska informera om att deltagandet är 
frivilligt och att de har rätt att avbryta om de ångrar sig eller inte längre vill delta. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva välja om de vill 
medverka. Med konfidentialitetskravet ska forskaren se till att alla uppgifter som kommer 
fram och behandlas under undersökningen hanteras konfidentiellt och förvaras så att ingen 
utomstående får tillgång till materialet. Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som 
kommer fram under undersökningen enbart får användas till det aktuella ändamål som 
forskaren delgett de inblandade i undersökningen. Alla dessa etiska principer ligger under 
individskyddskravet och bygger på att visa respekt för de människor som deltar 
(Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1996). 
 
Innan jag påbörjade varje intervju informerade jag de deltagande om dessa principer. Jag 
informerade om syftet med min undersökning och lät lärarna själva välja tid och plats för 
intervjutillfällen. Jag berättade för dem att de har rätt att avbryta, att de kommer att vara 
anonyma i min uppsats och att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Jag ville 
också upplysa dem om att de uppgifter som kommer fram genom min undersökning 
endast kommer att analyseras och behandlas av mig och enbart till denna uppsats.   
 
I de fall där det förekommer namn i resultatet är det fiktiva namn, och alltså inte de riktiga 
namnen på eleverna som lärarna berättat om.  
 
4.3 Datainsamling och genomförande 
Jag bestämde mig för att i min undersökning använda mig av intervjuer med lärare. Dessa 
kompletterade jag med korta observationer där jag studerar de elevgrupper lärarna arbetar 
med. Observationerna i grupperna utfördes före varje intervju för att sedan kunna ligga till 
grund för mina intervjufrågor. Enligt Johansson och Svedner (2001) är kvalitativa 
intervjuer tillsammans med kvalitativa observationer den primära metoden att använda sig 
av för att få fram det man söker vid lärarutbildningens examensarbeten. Jag kände på 
samma sätt som de skrev att med dessa två metoder kommer jag få ut mesta möjliga i min 
undersökning.  
 
Jag valde att använda mig av intervjuer för att det kändes mest lämpligt för att få svar på 
mina frågeställningar. En fördel med att använda intervju är att man som intervjuare kan 



    

vara flexibel och på så sätt kan gå djupare in på ämnet. En nackdel med intervju är dock 
att det oftast tar lång tid att utföra och kan vara svåra att analysera (Bell 2000, s.119). 
Mina intervjufrågor har jag konstruerat i semi-stukturerad modell, vilket betyder att jag 
format frågor som innehåller mitt specifika tema men ändå är öppna så intervjupersonen 
kan svara relativt fritt. Frågorna behöver heller inte komma i samma ordning vid de olika 
intervjutillfällena och eftersom de är öppna finns det även utrymme för följfrågor (Bryman 
2000, s.301ff). Jag öppnade upp intervjuerna med några bakgrundsfrågor och inledande 
frågor om hur lärarna arbetar tillsammans med eleverna. Vidare smalnade jag av frågorna 
så att de styrdes utifrån mina frågeställningar (se bilaga). Under alla intervjuer använde jag 
mig av bandspelare som hjälpmedel, vilket enligt Bryman (2000) senare underlättar 
analysen. Med bandspelare kunde jag fokusera helt på vad intervjupersonen sa utan att 
behöva anteckna. 
 
Jag har valt att utöver intervjuerna med lärarna komplettera med en timmes observation av 
de elevgrupper lärarna arbetar med. Kylén (1994) menar att observation är den mest 
grundläggande metoden i och med att observatören kan få en uppfattning om det som 
händer, olika beteenden, kontaktmönster osv. Observatören kan även koncentrera sig på 
att observera just det som är av störst intresse för undersökningen. Jag har utfört 
ostrukturerade observationer för att kunna få tillfälle att till exempel notera mindre 
förväntade händelser (Bryman 2000; Kylén 1994; Olsson & Sörensen 2002). 
Observationerna görs av mig som deltagande observatör och med hjälp av ett löpande 
protokoll. Löpande protokoll innebär att man skriver ner händelser så detaljerat som 
möjligt när man ser dem och gör tolkningar av det man sett i efterhand (Rubinstein Reich 
1986).  Jag har valt att observera varje elevgrupp en timme som ett hjälpmedel till 
intervjun som sedan följer. Observationerna gjorde jag för att öka min förståelse för vad 
lärarna berättade för mig. De underlättar även tolkningen av det som framgår under 
intervjuerna.  
 
 
4.4 Tillförlitlighet  
Att försöka få undersökningen så tillförlitlig som möjligt anser jag vara viktigt. Enligt 
Kullberg (1996) kan det vara svårt att säkra tillförlitligheten på en kvalitativ undersökning 
eftersom det är svårare att mäta den kvalitativa metoden jämfört med den kvantitativa. De 
frågor man kan ställa är: Har jag som forskare undersökt det som var meningen att 
undersöka enligt syfte och frågeställningarna? Har jag använt mig av bra metoder för att få 
ut så trovärdiga och tillförlitliga svar som möjligt?  
 
Jag har studerat utformandet av mina intervjufrågor flera gånger för att säkerställa att de 
täcker upp mina frågeställningar. Intervjuerna spelade jag in på band för att vara säker på 
att inte missa något viktigt. När jag observerade antecknade jag löpande mina 
observationer för att under en timme kunna fånga så många intryck som möjligt.  
 
 
4.5 Bearbetning 
När jag gjorde mina observationer skrev jag löpande text under observationerna. När jag 
avslutat observationen läste jag igenom det jag skrivit och lade till sådant jag inte hade 
hunnit att anteckna men som jag ansåg viktigt för mitt arbete.  
 
Jag skrev ner mina intervjuer samma dag eller dagen efter jag intervjuat, detta för att jag 
inte skulle drunkna i data senare. Jag valde även att göra det för att öka förståelsen för det 



    

insamlade materialet när det var färskt i minnet (Bryman 2002; Olsson & Sörensen 2002). 
Enligt Hartman (1998) utgör det insamlade datamaterialet inget annat än anteckningar. För 
att få fram något resultat ifrån undersökningen krävs att materialet kodas och tolkas. Detta 
kan göras på olika sätt. Jag har valt att använda mig av analytisk induktion, vilket innebär 
att man börjar med analysarbetet när allt material är insamlat.  
 
Jag började med att läsa igenom alla intervjuer och observationer flera gånger för att få ett 
helhetsintryck och på samma gång försöka se om någonting framträder särskilt tydligt 
eller om det är några teman eller nyckelord som framkommer i flera intervjuer. Sedan 
började jag koda mitt material (Bryman 2002; Hartman 1998; Patel & Davidsson 2003), 
jag skrev i marginalerna på mina intervjuer för att få en tydligare bild av mitt resultat 
(Patel & Davidsson 2003). Jag försökte dela upp materialet i olika teman och strök det 
som var oväsentligt för mitt arbete, vilket man enligt Hartman (1998) gör när man kodar 
och vidare sen analyserar sig fram till resultatet. De teman jag fått fram redovisar jag som 
rubriker i resultatet.  
 
 
4.6 Metoddiskussion  
När jag startade arbetet med min uppsats kändes det naturligt att göra en kvalitativ 
undersökning och rikta in mig på ett fåtal personer och grupper och gå in på djupet, 
snarare än att få reda på lite från många informanter. Jag valde även att inrikta mig på vad 
lärare ansåg om det sociala klimatet eftersom det är lärares uppfattningar jag är intresserad 
av. Jag kunde ha valt att utgå ifrån eleverna, men kände att jag var mer intresserad av att 
se vilka faktorer lärare kunde se och hur viktigt de anser att det är att arbeta med att skapa 
ett gott socialt klimat. Jag anser att mitt val av metod var genomtänkt och att jag från de 
medverkande fått fram ett bra underlag att basera min uppsats på. 
 
Jag valde att utgå från ett icke-sannolikhetsurval och bekvämlighetsurval. Faran med detta 
är enligt Bryman (2002) att vissa grupper har större chans än andra att komma med i 
undersökningen och den då inte blir heltäckande. Eftersom jag arbetat på många olika 
skolor har jag haft möjligheten att försöka leta efter intervjupersoner som jag kunde tänka 
mig ha varierade erfarenheter av olika elevgrupper och i och med det fått delvis varierade 
svar. När man gör en kvalitativ undersökning är det heller inte meningen att 
undersökningen ska bli heltäckande.  
 
De lärare som varit med i min undersökning har jag träffat vid tidigare tillfällen, vilket jag 
ser som en stor fördel. Den tidigare bekantskapen har gjort att intervjuerna blivit givande 
samtal. Det har också gjort att jag fått mycket kunskap om hur man kan arbeta med det 
sociala klimatet och vad som är viktigt att tänka på som lärare till en elevgrupp. Jag anser 
att jag fått mycket viktig och nödvändig kunskap samt många intressanta förslag till vidare 
forskning som jag redovisar senare i uppsatsen.  
 
Jag valde att använda bandspelare vid alla intervjutillfällen. En fördel med det är att jag 
hela tiden kan gå tillbaka och höra exakt vad som sades. En nackdel är att bandspelaren 
kan ha en hämmande effekt på intervjupersonen (Kylén 1994). Jag tyckte mig märka en 
hämmande effekt vid några tillfällen men beslöt att ha den på ändå. Det kan ha gjort att 
intervjupersonen låste sig och inte kunde fokusera lika mycket på mina frågor. Andra 
faktorer som kan påverka insamlandet av material är t.ex. att intervjupersonen påverkas av 
mig som intervjuare eller av mina frågor. Jag har försökt att påverka så lite som möjligt, 
men man måste ändå tänka på att den risken kan ha funnits och påverkat resultatet.  



    

 
När man gör en kvalitativ undersökning är det som forskare viktigt att komma ihåg att det 
är man själv som tillämpa och skapar egna tolkningar av det som kommer fram under 
observationer och intervjuer (Patel & Davidsson 2003). Jag har därför läst igenom mina 
observationer och intervjuer många gånger för att se att jag förstått rätt och inte missat 
något. Det finns en risk att forskaren ser förbi något för att hon inte anser det viktigt för 
undersökningen, men intervjupersonen kanske tycker att det är ytterst relevant. Det finns 
också en risk att forskaren färgar resultatet utefter hur hon tolkat det och det är viktigt att 
som forskare vara medveten om.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

5. Resultatredovisning 
 
Genom mina observationer och intervjuer har jag hittat ett antal faktorer till hur det 
harmoniska sociala klimatet i elevgrupper kan främjas respektive rubbas. Jag har även fått 
konstaterat att alla lärare jag intervjuat tycker att det är viktigt att ha ett gott socialt klimat 
i elevgruppen och de har även berättat varför de tycker att det är viktigt. Jag kommer här 
att redovisa de olika faktorer som främjar respektive rubbar harmoniskt socialt klimat så 
som de framkom genom intervjuerna, och varför lärare tycker att det är viktigt med ett 
gott socialt klimat i elevgrupper. I mina citat har jag valt att redovisa vilken ålder det är på 
elevgruppen/klassen läraren arbetar med. Detta har jag gjort genom att skriva ut vilket år 
eleverna går i som läraren syftar på och arbetar med. Jag har valt att lägga in citat för att 
tydligare belysa verkligheten och vad som sades i intervjuerna. 
 
 
5.1 Avvikande eller speciella individer och händelser 
Alla lärare jag samtalat med under arbetets gång har tagit upp speciella individer och sagt 
att det är en faktor till att det sociala klimatet påverkas i grupper. Lärarna benämner 
eleverna som speciella barn och speciella individer av olika anledningar. De eleverna som 
lärarna lyfter fram är av olika karaktärer. Ofta är det dominerande barn som tar mycket 
plats och som hela tiden vill synas. De kännetecknas av att vara jagcentrerade och 
egoistiska. I en del grupper finns det många barn av samma karaktär och i en del grupper 
finns det någon enstaka. Detta kunde även jag se under tiden jag observerade några av 
elevgrupperna. Det fanns elever som tydligt utmärkte sig på olika sätt. De var framfusiga, 
ville ha bekräftelse och uppmärksamhet. En lärare sa: 
 

I den här klassen finns det några extrema individualister som 
kanske inte har sin empati så välutvecklad just för närvarande, men 
det får man ju jobba med. De har svårt att förstå att det finns 
någonting utanför mig själv. Jag har typ tre extrema individualister 
och varav en ofta är i frontgluggen. (lärare i år 5) 

 
De jagcentrerade eleverna bufflar sig fram i grupper och tänker mestadels på sig själva. 
Att deras gruppkamrater blir åsidosatta tänker de inte på. Det är några av dessa elever som 
inte riktigt vet hur man ska bete sig. De här eleverna saknar empatisk förmåga. Detta får 
enligt lärarna oftast till följd att de elever som utmärker sig gör de andra eleverna 
irriterade. De här speciella individerna tar även tid från de andra eleverna. Eftersom de 
kräver så mycket uppmärksamhet får de andra eleverna mindre uppmärksamhet av både 
varandra och läraren.  
 

Jag tänker på ett speciellt barn. Det här barnet reagerar inte för de 
andra barnen och att de också tycker att det är påfrestande… 
 
Risken är ju annars att den övriga gruppen upplever miljön som 
väldigt påfrestande eftersom jag måste lägga så mycket tid vid de 
här barnen för att det inte ska bli totalkaos…Jag har faktiskt ett 
antal barn till och att jag måste lämna det här orosbarnet lite åt 
sidan ibland. (lärare i år 3) 
 

De här barnen beskriver lärarna som energikrävande, de utgör orosmoment både för lärare 
och för de övriga eleverna. De tar kraft från sin omgivning och de andra eleverna orkar inte 
riktigt med dem. Att bli accepterade av den övriga gruppen är därmed svårt för dessa barn. 



    

 
Ahmed har fått kämpa för att bli accepterad och nu har han blivit 
accepterad i klassen. Det är ändå sådär att han tar mycket energi. 
Det är ingen som vill jobba med honom för att han är sådär… 
(lärare i år 5) 

 
En del elever som lärarna tar upp passar helt enkelt inte in i gruppen, de kommer aldrig 
riktigt in i gemenskapen och får därför inte så många kamrater. På rasterna går de ofta 
omkring ensamma och har ingen att leka och umgås med.  
 

Jag har den här lilla Jonathan, han är fortfarande utanför. Han är så 
barnslig. Han är så att han skulle passa bättre i en etta eller tvåa 
istället (lärare i år 3). 
 

Alla dessa tidigare påståenden om speciella individer förstår jag som att de rubbar 
elevgruppers goda sociala klimat. De blir orosmoment i elevgruppen. I intervjuerna 
framgick det även att det fanns vissa speciella individer i grupperna som var bra för 
gruppen. En lärare jämförde några elever och påstod att en speciell elev var mycket bra för 
den aktuella gruppen. Det hade bland annat gjorts ett sociogram i klassen av specialläraren. 
Ett sociogram är en grafisk framställning av elevernas sociala relationer. Det förtydligar 
relationerna i gruppen och man kan se vilka undergrupper som finns och vilka elever som 
eventuellt är utstötta. Det visade genom detta sociogram tydligt att denna elev var populär 
och mest omtyckt av nästan hela klassen. Som underlag för sociogrammet fick alla eleverna 
till uppgift att välja två kamrater ur elevgruppen som de helst skulle vilja göra en lång resa 
med. Denna elev hade blivit vald av alla elever i klassen förutom en. Läraren ansåg att 
eleven är väldigt omtänksam och hjälpsam mot sina klasskamrater. Under den timmen jag 
observerade tyckte jag mig också se något speciellt med denna elev när de arbetade i grupp. 
Han var vänlig mot sina kamrater och det syntes att många av eleverna ville vara i närheten 
av honom. Det syntes att han hade glimten i ögat och jag tycker att det är svårt att säga vad 
det var som utmärkte honom.  
 
Samma lärare tog även upp den sociala statusen hos eleverna som en faktor till hur de 
sociala relationerna ter sig. Här berättar hon om en annan elev som också var väldigt 
populär och omtyckt bland klasskamraterna.  
 

Han har hög status i klassen…de ser upp till honom. Han är väldigt 
klädmedveten och tuff och lyssnar på rätt musik och sådär. Han 
tror jag kan bli en jättebra ledare om han liksom använder det på 
rätt sätt. (lärare i år 5) 
 

Läraren menar att hög social status hos elever kan vara både främjande och rubbande, men 
att det beror på hur eleverna använder sig av den. Det resultat jag kommit fram till är att 
lärare framställer speciella individer främst som en rubbande faktor i elevgruppers 
relationer. Endast en lärare lyfter fram speciella individer i positiv bemärkelse. Hon 
försöker också under intervjun jämföra vilka egenskaper man som elev måste besitta för att 
bli omtyckt eller ej, genom att ta upp speciella individer ur elevgruppen hon arbetar med, 
vilket jag redovisat ovan. Genom att observera elevgrupperna kunde jag på en del ställen 
tydligt se relationsmönster mellan elever bara på en timmes iakttagande. Detta gav mig stor 
förståelse för vad lärarna berättade och vad de menade med ”speciella individer”.   
 



    

Under intervjuerna kom det även upp att en del speciella händelser i elevgrupper kunde 
påverka de sociala relationerna. En lärare berättade att hon hade en flicka i klassen som 
hastigt insjuknade i en allvarlig sjukdom. Det skapade stor oro i elevgruppen. Samtidigt 
som det blev oroligt sökte eleverna stöd hos varandra och flickan bidrog till att det blev en 
bättre sammanhållning i gruppen än vad det var tidigare.  
 

Så att det vart väldigt turbulent i klassen och vi fick en assistent 
just för den här flickan och det blev oroligt även bland de andra. 
Det har väl gjort att det blivit en bra sammanhållning i gruppen. 
(lärare i år 5) 
 

Någonting som också kan röra runt i den sociala tillvaron för elever är när det kommer en 
ny elev till gruppen. Det spelar självklart också stor roll vad den nya personen är för någon 
och hur långt hon har kommit i utvecklingen.  

 
Så har vi fått ytterligare en elev nu så vi är 28 elever i gruppen. Det 
här barnet är lite oroligt vilket ytterligare har rört om i 
grytan.(lärare i år 3) 

 
En lärare berättar att hela klassen är ute och promenerar tillsammans en gång varje dag. 
Detta säger hon är till fördel för klimatet i elevgruppen. De får umgås och vara sociala 
samtidigt som de får röra på sig. Detta leder bland annat till mindre irritation mellan elever 
i gruppen.  
 
De lärare som arbetar i en år 5-klass lyfter fram att eleverna börjar närma sig förpuberteten 
och mycket händer rent känslomässigt med eleverna i gruppen vilket har en viss påverkan 
relationsmässigt. Detta kan på leda till att det sociala klimatet både främjas och rubbas, men 
på olika punkter. Det blir mycket diskussioner mellan flickor och pojkar. Det är också en 
hel del konflikter som uppstår mellan de olika könen. Samtidigt som de irriterar sig på 
varandra kan de inte heller hålla sig ifrån varandra och detta vållar problem för gruppen. 
Lärarna berättar att de ibland väljer att dela på flickor och pojkar för att ha samtal med dem 
där de tar upp vikten av att kunna umgås och vara sociala också med det andra könet. De 
lite äldre eleverna behöver ibland få diskutera, för dem viktiga frågor i könshomogena 
grupper, för att de ska må bra och klara av att upprätthålla goda sociala relationer med 
varandra. Lärarna i år 5 anser detta mycket viktigt för att skapa ett gott socialt klimat i hela 
elevgruppen.  
 
 
5.2 Hemmets betydelse 
Det har i min undersökning visat sig att många lärare diskuterar hemmets betydelse för 
hur eleverna fungerar i grupper. Alla lärarna jag intervjuat anser att hemmet och 
elevernas uppväxt har stor betydelse för deras sätt att skapa fungerande sociala relationer. 
Hemmet kan vara en faktor som både främjar och rubbar det harmoniska sociala klimatet 
i elevgrupper. Vissa elever kommer enligt lärarna från goda hemförhållanden där 
föräldrarna bryr sig om sina barn, är med och hjälper till med läxorna och ser till att 
stimulera sina barn till att prestera och lyckas bra i skolan. Andra elever kommer från 
hemförhållanden som är av mindre bra kvalité menar lärarna. Mindre bra kvalité kan till 
exempel innebära föräldrar som inte bryr sig tillräckligt om sina barn och som inte 
uppfostrar sina barn på det sättet lärarna tycker att man ska.  
 



    

Mycket handlar väl om vad de har med i sin ”ryggsäck” och från 
sin uppväxt. Sättet att se på kompisar och vuxna. (lärare i år 1) 
 

Det är mycket eleverna tar med sig från sina hemförhållanden när de kommer till skolan. 
Föräldrarna och de som funnits runt omkring dem under uppväxten smittar av sig. 
Föräldrarnas inställning till skolan är ytterst central. Är föräldrarna och omgivningen 
positivt inställda till skolan och lärarna går även deras barn till skolan med en positiv 
inställning. Är föräldrarna negativt inställda och barnen hör deras diskussioner i hemmet 
blir det lätt att även barnen får en negativ inställning. Detta är något som lärare från både 
förskoleklass och upp till år 5 tar upp som en stor bidragande faktor till att det harmoniska 
sociala klimatet rubbas respektive främjas.  

 
Får vi föräldrarna så att de tycker att det här är bra, då får vi också 
väldigt bra grupper. (förskollärare i f-klass) 
 
När föräldrarna inte pratar gott om skolan utan de är negativt 
inställda och sådär, då blir det de i skolan också. De smittar av sig 
för de pratar med sina barn hemma och sådär och så kommer de 
barnen hit. (lärare i år 5) 
 

En lärare nämner att föräldrarna till hennes elever är mycket aktiva på fritiden. Eleverna 
träffas på sin fritid och umgås. Detta menar hon innebär att det är aktiva föräldrar som 
anordnar trevliga saker för sina barn och deras kamrater, vilket förbättrar relationerna. 
 
I skolan försöker man förmedla vissa budskap till exempel genom att sätta upp regler. 
Vissa regler eller normer är rent automatiska och andra bestämmer lärare och elever 
tillsammans. Reglerna kan gälla hur vi beter oss, hur vi behandlar varandra, vad vi gör och 
när vi gör det. En lärare tar upp problemet att det finns vissa hem som inte har samma 
regler som skolan. Skolan och hemmet måste försöka ge barnen samma budskap. När det 
inte gör det uppstår problem som rubbar klimatet. Eleverna blir förvirrade och irriterade 
av att det till exempel inte fungerar att göra samma saker i skolan som hemma och med 
deras egna familjer. Detta kan leda till att eleverna blir irriterade på varandra.   
 

Vi har vissa budskap och vissa regler här för att vi ska trivas och ha 
det bra…men får du inte de budskapen hemma blir det väldigt svårt 
för barnen att förstå det här. (lärare i år 3) 

 
En lärare jag intervjuade arbetade på en skola med mycket invandrarelever. Läraren tog 
upp hemmet som en starkt rubbande faktor på grund av att hemmet har annorlunda 
värderingar gentemot de som skolan förmedlar.  
 

Säger pappa: Om någon slår dig, slå tillbaka, slå tillbaka bara. Det 
har jag hört jättemånga gånger. Då är det jättesvårt för oss i skolan 
att komma med någonting annat. Det är svårt när barnen får dubbla 
budskap. (lärare i år 3) 
 

På den invandrartäta skolan har många av eleverna olika religioner. Enligt den intervjuade 
läraren försvåras också de sociala relationerna i och med att eleverna på fritiden vill leka 
med någon som har en annan religion än de själva. Föräldrarna kan hindra dem från att 
umgås med sin bästa vän för att det barnet har en annan religion. Detta skapar oro och 
förvirring bland eleverna och är ett stort problem i skolan. Det gör även att konflikter lätt 



    

uppstår mellan eleverna. De elever som delvis har växt upp i andra kulturer och andra 
länder har inte alltid samma normer som de svenska barnen vilket kan väcka svårigheter.  
 
 
5.3 Samhällets förändring 
Några utav de äldre lärarna som arbetat länge i skolan visar på samhällets förändringar och 
konsekvenserna med detta som en rubbande faktor till det sociala klimatet i elevgrupper. 
De anser även att samhällets förändring bidrar till att det idag är jätteviktigt att upprätta 
harmoniska sociala relationer bland elever i skolan och lägga stor tyngd på det. Viktigare 
än det var förr.  
 

Jag tror att det är ännu viktigare idag och att skolan måste lägga 
ännu mer tyngd på det här i och med att familjebilden och hela 
samhällsbilden ser ut som den gör. Förr fick barn det här mer 
naturligt. (förskollärare i förskoleklass)  

 
Lärarna berättar att elevernas skoldagar är långa och intensiva. Vissa barn kommer till 
fritids eller skolan tidigt på morgonen och blir inte hämtade förrän sent på eftermiddagen 
eller kvällen. De går direkt från skolan till fritidshem där det är ungefär samma klimat som 
i skolan. Föräldrarna arbetar och har långa arbetsdagar. När de kommer och hämtar sina 
barn är de stressade och trötta. När de kommer hem ska föräldrarna ta hand om hemmet, 
laga mat, diska och tvätta, barnens läxor ska göras och alla är trötta. Det finns ingen tid till 
avkoppling och kvalitetstid mellan föräldrar och barn. Det finns heller ingen tid för 
föräldrarna att hinna fostra sina barn. Om barnen går hem direkt efter skolan är det oftast 
ingen hemma. Då sätter de sig framför tv:n och tittar på det som visas, som kanske inte 
alltid är lämpligt för barn i den åldern att titta på. Många barn sätter sig vid datorn eller 
sätter på tv-spel och spelar olika spel, som kanske inte heller är lämpliga. Förr var en 
förälder ofta hemma när skolan slutade och barnen gick hem direkt efter skolan, de kunde 
koppla av och umgås med sina föräldrar, det fanns mer tid. På sin fritid var de ute och 
lekte med varandra, de skapade relationer med sina kamrater på ett mer naturligt sätt. När 
de idag sitter och spelar tv- eller dataspel umgås de inte med någon. Det blir 
envägskommunikation och på det lär sig barnen inte att vara sociala varelser. Detta är en 
generell bild av hur lärarna upplever samhällslivet idag jämfört med förr.  
 

Hur viktigt är det inte då att de som jobbar med barn verkligen vet 
vad de vill med sitt jobb. Det är de som ger barnen grunden, det är 
ju inte föräldrarna längre. (förskollärare i förskoleklass) 

 
Lärarna känner här ett stort ansvar att, eftersom samhället ser ut som det gör, ge barnen 
mer av den sociala biten i skolan idag. De anser att den sociala biten är viktigare än 
kunskap om t.ex. rymden och planeterna. I vårt kunskapssamhälle kan man hitta 
faktakunskap på många ställen, därför anser de att det i skolan är viktigare att arbeta med 
att få eleverna till sociala varelser. Att lära sig faktakunskap anser de blir viktigare längre 
upp i skolåldern. I grundskolans tidigare år ska tyngden läggas på det sociala samspelet. 
Lärarna anser att elevernas framtid bygger på att kunna samarbeta och skapa sociala 
relationer till andra människor. Kan de inte bygga upp sociala relationer kommer de inte 
att klara sig i vårt samhälle. Därmed är det otroligt viktigt att arbeta med de sociala 
relationerna i skolan.  
 



    

Jag tror att barnen måste lära sig att bli sociala för att är man inte 
det så är det liksom kört. I dagens samhälle är det nästan viktigare 
att kunna vara social än att ha kunskaper. (lärare i år 5) 

 
 
 
5.4 Läraren och annan vuxen personal 
Alla lärare jag intervjuade nämnde läraren som en stor och bidragande faktor till något 
som påverkade harmoniska sociala relationer i elevgrupper. Läraren kan vara både 
främjande och rubbande beroende på situationen. Läraren kan även gå in och påverka 
rubbande faktorer för eleverna så att de inte förblir rubbande. De lärare jag intervjuat anser 
att de har makt över elevgruppens formning.  

 
Jag formar ju elevgruppen anser jag. (lärare i år 5) 
 

Det hänger ofta mycket på lärarens personlighet. Det jag tidigare nämnt om att föräldrarnas 
attityder smittar av sig gäller även lärare menar de intervjuade lärarna. Lärarens agerande 
tillsammans med elevgruppen är också en central faktor. De intervjuade anser att läraren 
bör vara en god vuxen förebild för eleverna. Lärarens kroppsspråk kan vara väldigt 
avgörande, med hjälp av kroppsspråket och sättet att agera kan man få grupper till mycket.  
 

Om jag skulle komma in här och sucka och stöna skulle jag få 
likadana elever. Men om jag är positiv och ganska driven som 
lärare, då får jag sådana elever också. (lärare i år 5) 
 

Eftersom det är läraren som är den formella ledaren för elevgruppen har hon självklart stor 
betydelse. Det är den formella ledaren som styr gruppen och som bestämmer hur arbetet 
ska gå till. Lärarna måste arbeta medvetet med en grupp för att det ska bli ett bra 
gruppklimat. För att främja de sociala relationerna måste man som lärare ägna mycket tid åt 
samtal och diskussioner i gruppen. Framförallt är detta viktigt när gruppen är orolig och 
inblandad i konflikter. Alla lärare menar att samtalet och diskussionen är väldigt viktig för 
att de sociala relationerna ska fungera. Alla elever måste synas och få lov att uttrycka sig.  
 

Jag tror att man måste ta sig tiden ibland eller ganska ofta, att sätta 
sig ner och fundera över tillsammans med barnen, vad är det som 
går snett? (lärare i år 3) 

 
Är det ofta och mycket som går snett i en grupp är det viktigt att läraren finns där och visar 
för eleverna att hon bryr sig. Man ska ändå försöka att tona ner sin medlarroll i konflikter 
och se till att eleverna försöker att lösa sådant själva, men det är viktigt att läraren är lyhörd 
för vad som kommer upp så att inte något viktigt som till exempel mobbning försiggår eller 
att någon elev har problem och mår dåligt av någon anledning. För att främja relationer och 
minska osämja, oroligheter och olyckor använder sig de flesta skolor av ett rastvaktsystem 
där det alltid är någon lärare med ute på rasterna ifall något skulle hända. Detta ger även 
eleverna en ökad trygghet ute på skolgården. 
 
Lärarna tror att ju fler vuxna som arbetar i en elevgrupp, desto bättre blir klimatet mellan 
eleverna. En del elever med särskilda behov behöver assistenter som kan hjälpa dem att 
komma till ro. Lärarna nämner också praktikanter och lärarstudenter som något som 
främjar gruppklimatet eftersom det då blir fler vuxna i skolan. Lärarvikarier brukar vara 
något som försämrar klimatet i elevgrupper anser de intervjuade. Många elever spelar då ut 



    

och agerar på andra sätt än vad de skulle ha gjort om den ordinarie läraren funnits på plats. 
Detta medför att det blir oroligt i elevgruppen och att vissa blir irriterade på varandra på 
grund av varandras uppförande. 
 
Jag har förstått det som att alla lärare arbetar olika och tycker att olika moment i skolan är 
olika viktiga. Det hänger tätt ihop med lärarens egna normer och värderingar och det 
påverkar elevgruppen en hel del. Lärare kan på så sätt vara både främjande och rubbande 
för en grupp elever. Alla lärarna jag intervjuat har dock gemensamt att de tycker att det är 
viktigt att arbeta med de sociala relationerna i en elevgrupp och att man lägger mycket tid 
på just det. När jag observerade tyckte jag att jag kunde se att det var just den läraren som 
undervisade i just den gruppen. Det märktes på gruppen vilken ledare de hade.  
 
Under mina observationer kunde jag konstatera att lärarna använde sig av olika ledarstilar, 
vilket jag tror påverkade deras elevgrupper mycket. Jag kunde se att de värderade regler 
och normer olika och att de hade olika mycket kontroll på elevgruppen. Jag kände under 
observationerna att lärarna betydde väldigt mycket för gruppen de arbetade med.  
 
 
5.5 Arbetet med sociala relationer i skolan 
Alla lärarna jag intervjuat anser att grunden för allt ligger i att eleverna ska bli sociala 
individer. För att kunna leva i vårt samhälle idag är detta ytterst viktigt och allting vilar på 
att man kan vara social och bygga upp relationer. På grund av detta anser de att det är 
ytterst viktigt att upprätthålla harmoniska sociala relationer bland eleverna. Lärarna anser 
vidare att om inte eleverna har ett gott socialt klimat i sin elevgrupp, kommer de inte att 
kunna koncentrera sig på skolarbetet. De kommer inte att kunna lära sig läsa, skriva och 
räkna om det sociala inte fungerar. Funderar man på, eller mår dåligt över relationerna till 
sina kamrater kan man inte ta in någonting annat. Klimatet är en förutsättning för inlärning, 
vilket visar på hur viktigt det här är i skolan. Eleverna måste känna trivsamhet och trygghet. 
Den energi de har bör gå åt till inlärning och inte att märka ut revir eller reda ut osämja och 
konflikter. 

 
Annars skulle det inte fungera någonting. Vi skulle inte kunna ha 
lektion om dem satt och tänkte på annat, om det var ledsna. (lärare 
i år 1) 

 
Att arbeta förebyggande med att upprätta ett gott harmoniskt socialt klimat anser lärarna 
vara mycket viktigt och en faktor som främjar de sociala relationerna i elevgrupperna.  
 
Eftersom lärarna ser de sociala relationerna i elevgrupperna som väldigt viktiga arbetar de 
på de skolor jag varit på med olika arbetsmaterial för att främja det sociala klimatet. De 
projekt eller arbetsmaterial som nämns är SET (social emotionell träning), Tillsammans, 
Projekt Charlie och böckerna Livsviktigt. Några lärare arbetar renodlat med ett 
arbetsmaterial och andra säger att de blandar och tar det goda från alla. Dessa projekt ligger 
hos de flesta schemalagda en gång i veckan. De handlar om att arbeta med sig själv som 
människa, hur man visar känslor, hur man beter sig, hur man behandlar sina kompisar och 
så vidare. Det finns färdiga övningar i materialet att arbeta med och många samtalsämnen 
som läraren kan ta upp och diskutera i elevgruppen. Enligt några av lärarna jag intervjuat 
måste man utgå från den enskilda individen och börja arbeta där för att sen kunna arbeta 
utifrån gruppen.  

 



    

Man måste på något sätt se att man är bra själv först, det är ju 
annars därför man går på de andra. Finns det många individer i en 
grupp som är lite otrygga i sig själva och inte tror att man kan så 
speglar det av sig på klassen. (lärare i år 5) 

 
Lärarna anser att dessa arbetsmaterial är en faktor som har mycket gynnande inverkan på 
elevernas sociala relationer. Det skapar medvetna individer och bättre grupper. Det kan 
också förebygga att det uppstår konflikter och osämja lika ofta. Eleverna behöver bli trygga 
i sig själva och arbeta med sådana livsfrågor som tas upp i dessa projekt.  
 
Det är viktigt att arbeta ihop en elevgrupp från start och från första början lägga ner mycket 
tid till att lära känna varandra och hitta sin roll i elevgruppen. Lärare och elever bör 
tillsammans sätta upp regler och mål med sitt arbete och vistelsetiden i skolan för att det 
ska bildas ett harmoniskt klimat.  
 
 
5.6 Öppenheten i skolan 
Något som främjar de goda sociala relationerna i elevgrupper på skolor är öppenhet. Skolan 
är ständigt i förändring, bara på några år kan man se en stor förändring i hur lärare arbetar, 
hur elever arbetar och hur verksamheten på skolor ser ut. Tidigare arbetade många lärare 
var för sig, instängda i sina klassrum tillsammans med sina elever. Idag arbetar stora delar 
av lärarkollegiet i arbetslag där man tar gemensamma beslut om hur man ska arbeta. Många 
av lärarna jag intervjuat talar om öppenhet i skolan, dels öppenheten inom personalgruppen 
på skolan och dels öppenhet gentemot föräldrar och elever. Samtidigt som jag förstår att de 
intervjuade tycker att det är bättre nu för tiden så kämpar de ännu med att få en större 
öppenhet på alla plan. Förskollärarna tycker att mer utav det som finns på förskolan skall 
försöka föras över till skolan.  
 

Förskollärarna har en annan tradition. För det första har man en 
helt annan öppenhet mot både barn och föräldrar. Och det önskar 
man nu när lärarutbildningen är mer integrerad att den öppenhet 
som finns i förskolan också sprids till de andra delarna av skolan. 
(förskollärare i f-klass) 
 

Förskollärarna jag intervjuade vill få föräldrarna mer delaktiga och engagerade i skolan. 
Även andra lärare jag intervjuat vill ha mer föräldrar i skolan och ett bättre samarbete. De 
tror att om samarbetet fungerar bättre mellan skolan och hemmet så fungerar det även bättre 
mellan eleverna och det blir en drägligare social miljö.  
 
Vissa skolor har ett nära samarbete mellan skola och fritidshem, ibland delar de samma 
lokaler eller så ligger lokalerna bredvid varandra. Detta ser lärarna delvis som en fördel och 
något som främjar det sociala klimatet. Det gör även att det vistas fler vuxna runt eleverna 
som kan hjälpa till att främja goda relationer. Jag uppmärksammade detta på några av 
skolorna när jag observerade elevgrupperna. Det var en varm och harmonisk stämning i 
korridorerna på skolan och det tror jag gav eleverna trygghet. 
 

De träffar så många vuxna i huset och här runt omkring så det är ju 
inte bara jag. (lärare i år 1) 
 

En främjande faktor som nästan alla lärare tog upp är samarbetet över klassgränserna. Flera 
lärare berättade om olika projekt de gjort tillsammans med parallellklassen eller klassen i 



    

året under eller över. Någon lärare berättade att de, för att öka trivseln på skolan och i 
korridorerna, gjorde roliga saker tillsammans med klassen i klassrummet bredvid. En lärare 
berättade om ett slags faddersystem där de äldre eleverna hade till uppgift att ta hand om de 
yngre på skolan. Allt detta ansåg lärarna förbättrade stämningen och relationerna mellan 
eleverna.  
 

Jag tycker att det blivit bättre. Sen kanske det är enklare att stänga 
sin dörr och många tycker säkert det, men man måste vara öppen 
för samarbete och från alla håll… (lärare i år 1) 
 

Det här verkar vara något lärarna tänker mycket på idag och som de tror är av stor 
betydelse för eleverna och deras relationer. De vill ha ett större samarbete i skolan för att 
skapa ett bättre klimat. Det gör att eleverna lär känna även eleverna i de andra klasserna 
bättre och det förebygger osämja mellan elevgrupperna.  
 
Något lärarna påpekar när de talar om öppenhet är att de ofta har begränsade ytor att röra 
sig och arbeta på. Klassrummen är små och många klasser stora. Det finns oftast inte så 
många mindre rum för eleverna att gå in och arbeta i. Det gör att öppenheten försvinner och 
det är svårt för eleverna att arbeta tillsammans i mindre grupper på avskilda platser. 
 
 
5.7 Gruppstorlek och gruppkonstellation 
Alla lärare jag intervjuade diskuterade storleken på elevgruppen och hävdade att den var en 
påverkande faktor för de sociala relationerna. Detta kunde även jag konstatera efter att ha 
observerat i de olika grupperna som storleksmässigt varierade mellan 14 och 28 elever. Jag 
kände att det var lugnare och mer harmoniskt i de mindre grupperna jag observerade än i de 
större grupperna som var rörigare och hade oroligare stämning. Lärarna anser att det är 
bättre med en liten grupp, dels för att de själva ska hinna med alla eleverna och dels för att 
eleverna känner sig tryggare och säkrare i en mindre grupp. I en stor grupp blir det tuffare 
klimat och alla måste kämpa för att synas.  
 
Något som kan försämra klimatet är själva gruppsammansättningen. I en del grupper finns 
det elever som inte fungerar tillsammans och som inte klarar av att vara i samma grupp. I 
en del grupper berättar de lärare jag intervjuat att det finns många utåtagerande elever med 
negativ inställning till skolan. Dessa elever har lätt att få med sig de andra och det 
försämrar de sociala relationerna i elevgruppen.  
 

Har man många negativa viljor i en grupp…. många utåtagerande 
eller pessimister helt enkelt. De som har en negativ inställning, 
dom kanske är väldigt tongivande i gruppen. Då är det ju lätt att de 
drar med sig resten av svansen. (lärare i år 5) 
 

I olika gruppkonstellationer pågår det skvaller mellan eleverna, de konkurrerar med 
varandra, de vaktar och hackar på varandra och inga nya släpps in. Under observationerna 
jag gjorde var detta synligt trots jag observerade under korta perioder. Jag kunde framförallt 
se hur de konkurrerade och klagade på varandra. De intervjuade lärarna sa att man tydligt 
kunde se att de var avundsjuka på varandra av olika anledningar. Eleverna tycker att de blir 
orättvist behandlade och stör sig på varandra i en del grupper. I en del grupper är det 
majoritet flickor och i andra majoritet pojkar. Inget är till någon fördel vad jag förstår enligt 
lärarna. Är det majoritet flickor i en grupp är det mest relationsmässiga konflikter och är det 
majoritet pojkar är det mycket konflikter om till exempel vem som är bäst och vem som har 



    

bäst saker. Det är väldigt mycket som påverkar de sociala relationerna i elevgrupper. Dessa 
faktorer nämner lärarna som huvudsakligen negativa för elevgrupperna. En grupp kan få 
bättre relationer till varandra om de har gemensamma intressen. Till exempel tog en lärare 
upp att det fanns många elever som idrottade på fritiden och tyckte att eleverna skapar band 
till varandra genom idrotten. 
 
Alla dessa faktorer jag tagit upp som främjar respektive rubbar goda sociala relationer visar 
på hur viktigt det är att ha ett gott socialt klimat i en elevgrupp. Enligt av vad som framgår i 
intervjuerna menar lärarna att det är ytterst viktigt att arbeta med att upprätta harmoniska 
sociala relationer bland elever. Det är förutsättningen till allt socialt liv och arbete anser de 
intervjuade lärarna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

6. Diskussion 
 
Den här undersökningen har gett mig mycket intressant information om de sociala 
relationerna i elevgrupper. Jag har fått ta del av olika lärares tankar och erfarenheter kring 
vad som främjar respektive rubbar sociala relationer bland elever. Genom intervjuer har 
jag även fått reda på varför det sociala klimatet är viktigt att upprätthålla i elevernas värld. 
Nedan kommer jag att diskutera det resultat jag fått fram. I slutet av diskussionsavsnittet 
kommer jag även att diskutera hur man kan gå vidare och fortsätta forska inom detta 
ämne.  
 
 
6.1 Resultatdiskussion  
Jag uppmärksammade mitt eget intresse för det sociala klimatet i skolan när jag var ute på 
min sista verksamhetsförlagda utbildningstid. Jag såg stora skillnader i hur relationerna 
var mellan eleverna i de olika klasserna på skolan och började fundera på vad som 
påverkade detta. I min undersökning har jag fått fram några faktorer som jag tror är av stor 
betydelse.  Jag har hittat en del litteratur inom ämnet och det jag tagit upp som bakgrund i 
mitt litteraturavsnitt har jag kunnat koppla till det som framgått i min undersökning.  
 
 
6.1.1 Enskilda elever 
Något som alla lärarna ansåg påverkade hela elevgruppen var enskilda elever som 
utmärkte sig på olika sätt. Dessa elever var en rubbande faktor för gruppen genom att till 
exempel vara jagcentrerade, dominerande, energikrävande och helt enkelt speciella 
individer. Lärarna gav inte alltid någon förklaring till av vilken anledning eleverna var 
speciella, men de sa att det kunde bero på många olika anledningar. Nilsson (1993) skriver 
att individen måste tillhöra gruppen samtidigt som det är viktigt att hålla en viss distans. 
Jag tror att det kan vara svårt för vissa elever att reglera detta. De kan inte kontrollera sig 
själva tillräckligt och vet inte på vilket sätt de ska bete sig i olika situationer. Svedberg och 
Zaar (1988) tar upp rollernas betydelse och de olika standardrollerna som finns i en grupp 
och säger att de återkommer i nästan alla grupper. När det handlar om grupper skriver 
även Mathiasson (1998) att individer är och beter sig olika beroende på vilken grupp de 
befinner sig i. Jag tror därför att den grupp som dessa enskilda individer befinner sig i 
påverkar att de blir kallade för speciella individer av lärarna. Det pågår hela tiden ett 
samspel i en klass. Jag tror att lärare jämför eleverna med varandra och att även eleverna 
jämför sig med varandra. Dessa individer tror jag blir kallade speciella när lärarna jämför 
dem med de andra eleverna i gruppen. De har kanske också en tendens att få en speciell 
roll som till exempel syndabocken, buffeln eller monopol på uppmärksamheten som 
Svedberg (2003) nämnde som exempel. När man fått en roll kan det vara svårt att ändra på 
den och man anpassar sig till den roll man fått. Genom sin roll anpassar man sig också 
efter gruppen. De speciella eleverna försöker synas och höras för att de vill ha 
uppmärksamhet och är inblandade i det mesta som händer i elevgruppen och som gör att 
klimatet rubbas. De är svårhanterliga både för gruppen och för läraren i elevgruppen. 
Eftersom de speciella eleverna påverkar sina elevgrupper på olika sätt, anser jag, att man 
inte kan jämställa dessa individer. Enligt Mathiasson (1998) anpassar sig individerna till 
sin grupp, jag tror att dessa elever i vissa fall kan ha svårt för det.  
 
Goldinger och Magnusson (1997) skriver att det finns normer och regler i alla grupper. Jag 
tror att en orsak till att de blir utpekade som speciella individer är att de har svårt att 



    

anpassa sig efter gruppens normer och regler vilket försvårar mycket för dem själva. De 
känner att de inte är som alla andra och vet inte hur de ska bete sig för att bli accepterade.  
 
Sedan, menade en lärare, finns det de eleverna som utmärker sig för att de är bra för 
gruppen. Jag tror att även detta kan ha många olika skäl. Åberg (2000) skriver att det finns 
många anledningar till att en elev värderas högt eller lågt i en grupp och nämner faktorer 
som självsäkerhet och familjens sociala status. Att vara självsäker och ha ett gott 
självförtroende tror jag har väldigt stort betydelse, men eleven måste också ha andra 
egenskaper som går hem hos klasskamraterna för att få denna höga status. Jag tror att det 
finns elever inom den gruppen jag beskrev som rubbande som också har högt 
självförtroende och stor självsäkerhet men som i alla fall inte blir accepterade av gruppen 
av någon anledning. Jag är övertygad om att det måste vara flera egenskaper som 
samspelar för den position en elev får i elevgruppen. Familjens sociala status kan vara ett 
annat exempel. 
 
 
6.1.2 Elevernas hemförhållanden 
Alla lärare var även överens om att elevernas hemförhållanden påverkade deras sociala 
relationer i högsta grad. Imsen (2000) och Åhs (1998) tar upp människans olika behov och 
trycker på att om man inte tillgodoser de behov man har kan livet bli mer komplicerat än 
vad det behöver bli om man fått alla sina behov tillfredställda. Jag tror att dessa speciella 
elever som lärarna talat om möjligtvis inte har fått alla sina behov tillfredställda i hemmet 
och därmed agerar som de gör i skolan. De har kanske inte fått tillräckligt mycket kärlek 
och trygghet och det visar de genom att sakna empatisk förmåga, vilket några av eleverna 
som lärarna talade om gjorde. Några av lärarna talade också om att hemmets regler inte 
överrensstämmer med skolans och att en del elever har annat etniskt ursprung vilket gör 
att hemmets normer och värderingar ser ut på annorlunda sätt än vad lärarna förväntar sig 
att det ska göra. Imsen (2000) skriver om hur stor betydelse föräldrarnas beteenden och 
attityder har för barnen. Jag tror att detta vållar stora problem för personalen på skolan. 
Det är inte heller bra för barnet att få olika budskap. Om det är olika vuxna personer som 
påvisar olika saker för barnet vet de inte vem de ska lyssna på och till slut kanske de inte 
lyssnar på någon.  
 
Samhällets förändringar som Imsen (2000) skriver om stämmer även ganska bra med den 
bild som lärarna jag intervjuade har av samhället. Genom att fler föräldrar idag 
yrkesarbetar och är borta från sina barn långa dagar har de inte längre samma möjligheter 
att uppfostra sina barn och ge dem sina normer och värderingar. Imsen skriver även att 
många idag delar på fostringsuppgiften, jag tror att många barn slits mellan olika hem, där 
hemmen ser väldigt olika ut gällande hur man ska uppfostras och vad som ska prioriteras. 
Som lärarna sa ligger det ett större ansvar på att fostra i skolan idag, jag tror att det är 
viktigt att vi tänker på detta. Det är familjen som har det största ansvaret för uppfostran 
menar Imsen, men skolan har också en stor och betydande roll när det gäller detta.  
 
 
6.1.3 Läraren och skolan 
I mitt resultat framgick det klart och tydligt att läraren hade en väsentlig roll för det 
sociala klimatet i elevgrupper. Enligt den litteratur jag läst är läraren också en viktig 
person som har stor påverkan på gruppen. Lärarna trodde att deras personlighet var viktig, 
medan Maltén (1992) och Nilsson (1993) skrev att personligheten inte hade så stor 
betydelse utan det var snarare beteendet hos läraren som var det centrala. Jag kan känna att 



    

en persons beteende hör samman med vilken personlighet man har men också många 
andra faktorer. De lärarna jag intervjuade hade mycket olika personlighet och arbetade på 
olika sätt. Jag anser att det tydligt syntes att grupperna formades efter vilka lärare de hade. 
Som lärare kan man säkert dölja sin personlighet, men om man som lärare vill ha en 
närmare relation till sina elever tror jag att den kan bli svår att dölja och då påverkar, till 
viss del, lärarens personlighet eleverna.  
 
Alla lärarna inspirerades och arbetade med olika projekt eller färdiga material för att 
eleverna ska lära sig om sig själv samt att de ska lära sig om hur man bör agera och 
fungera tillsammans med andra. Detta tyckte de påverkade elevernas sociala förmåga 
positivt. De ansåg att de lade ner mycket tid på att arbeta med sociala frågor tillsammans 
med eleverna, men ändå uppstod det osämja och konflikter emellanåt. Jag känner att detta 
inte är så konstigt med tanke på att eleverna blir hopfösta i en klass och med elever de 
kanske inte vill vara tillsammans med. De befinner sig mestadels i små klassrum och har 
små ytor att arbeta på. Lite osämja och konflikter lär man få räkna med under 
omständigheterna, men det är inte bra om det till exempel tar över lektionerna. Jag tror att 
det viktigaste är att alla anstränger sig för att försöka få så lite konflikter som möjligt men 
det går inte alltid att vara ense om allt. Mycket beror också på hur stora grupperna är i 
klassrummen. Svedberg och Zaar (1988) skriver att det är fler relationer att ta hänsyn till i 
en stor grupp än i en liten och att eleverna måste kämpa mer för att synas i en större grupp. 
Eleverna har fler att konkurrera med i en stor grupp, vilket jag tror gör att det blir ett 
hårdare och tuffare klimat vilket också lärarna ansåg.     
 
Alla dessa faktorer som jag fick fram i mitt resultat tror jag är en stor anledning till varför 
lärare tycker att det är så viktigt att upprätta ett gott harmoniskt klimat och goda relationer 
mellan eleverna. En del faktorer som tagits upp främjar relationerna och en del rubbar 
dem.  Det finns också faktorer som verkar både som främjande och som rubbande, 
beroende på vilken situation de befinner sig i. I och med att lärarna tycker att de sociala 
relationerna är av stort värde arbetar de mycket för att främja relationerna. Jag känner att 
de är medvetna om hur viktigt det är att eleverna blir sociala varelser för att passa in i det 
samhälle vi lever i.  
 
 
6.2 Avslutande reflektion 
Denna studie har gett mig mycket kunskap som jag tror mig komma få stor nytta av när 
jag senare arbetar i olika elevgrupper. Denna forskning kommer att bibringa mig en större 
förståelse för det sociala livet och relationerna mellan elever. I och med att jag har fått 
kunskap om vilka faktorer som kan rubba eller främja det sociala klimatet i elevgrupper 
kommer jag som formell ledare för gruppen förhoppningsvis att vara mer förberedd och 
snabbare agera på ett sätt som gynnar den elevgrupp jag arbetar i.  
 
Det har varit givande för mig att få intervjua olika lärare och få diskutera detta enligt mig 
väldigt viktiga och intressanta ämne. Liksom jag har alla lärare jag intervjuat varit mycket 
intresserade av vad det är som skapar det sociala klimatet i en elevgrupp. De har påpekat 
att ämnet är svårt att ta på och innefattar mycket som kan påverka eleverna. Jag tror och 
tycker att det är väldigt viktigt att arbeta med elevernas relationer till varandra, vilket 
lärarna också har tryckt på. Att arbeta i skolan idag kräver att man lägger ner mycket tid 
och arbete på de sociala förhållandena. Vår samhällsbild har förändrats och därför tror jag 
också att skolan måste anpassa sig och se vilka behov som finns hos eleverna.  
 



    

Jag tycker att det som framgått i min undersökning genom både intervjuer och 
observationer har stämt väl överens med den litteratur om grupper och relationer som jag 
har läst och tagit med i mitt arbete. Genom att både ha läst litteratur och gjort 
undersökningar tycker jag mig fått en djupare förståelse när det gäller vad som påverkar 
relationer mellan människor och framförallt elever inom den tidigare grundskolans år. 
Vetskapen om hur sociala relationer i elevgrupper utvecklas och fortskrider anser jag ha 
ett högt pedagogiskt värde.  
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
När jag började med detta arbete var det mycket jag ville studera och ta reda på kring det 
här ämnet. Jag insåg dock att jag var tvungen att begränsa mig för att arbetet inte skulle bli 
för stort och osammanhängande. Därför vill jag här istället ge förslag till ytterligare 
forskning runt detta ämne.  
 
Jag valde denna gång att intervjua lärare och få deras syn på vilka faktorer de kände till 
som påverkade elevers relationer. Det hade varit intressant att gå vidare och titta på hur 
eleverna uppfattar sin situation och relationerna i elevgrupperna. De har kanske en annan 
uppfattning och hittar andra faktorer som påverkar deras sociala samvaro. Man kan 
jämföra lärarnas perspektiv med elevernas och se om det finns likheter och olikheter.  
 
De faktorer som rubbar leder ofta till osämja och konflikter elever emellan. Jag tycker att 
det varit intressant att studera mer ingående varför konflikter uppstår, hur man hanterar 
konflikter och även hur man kan förebygga att de uppstår. Det är ett fenomen som hänger 
tätt samman med det sociala klimatet. 
 
I detta arbete har jag tittat på vilka faktorer som påverkar det sociala klimatet i 
elevgrupper. Vidare kunde det vara intressant att forska i hur lärare skapar ett lugnt och 
harmoniskt klassrumsklimat och vilka faktorer det är som spelar in där. Jag har nämnt att 
läraren är en stor bidragande faktor till det sociala klimatet. Liksom i de övriga förslagen 
skulle jag här kunna vinkla det både ur ett lärar- och ett elevperspektiv. Vad tycker lärarna 
och vad tycker eleverna behövs för att det ska vara ett lugnt och harmoniskt 
klassrumsklimat som främjar inlärning.  
 
Hela min uppsats har handlat om de sociala relationerna i elevgrupper och hur man kan 
arbeta med att få ett gott socialt klimat i skolan. Frågan är vad som är viktigast att 
prioritera i skolan, ska man i huvudsak arbeta med att skapa goda relationer mellan 
eleverna eller är det viktigare att de lär sig och får kunskap i de ämnen som står på 
skolschemat? De flesta lärare jag pratat med har haft schemalagd tid att arbeta med olika 
projekt för att främja relationer och personlig utveckling. Borde det vara ett separat ämne 
eller ska man baka in de sociala övningarna i de vanliga ämnena som samhällskunskap 
och matematik? Detta skulle jag tycka vara väldigt intressant att studera. Vad anser lärare 
om detta? 
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Bilaga  
 
 
Intervjufrågor: 
 

• namn och ålder 
 
• hur många år har du arbetet som lärare/ inom skolan? 
 
• Hur upplever du att relationerna är mellan eleverna i klassen/ på skolan? 
 
• Hur arbetar du/ni för att skapa goda sociala relationer mellan elever? 
 
• Vad finns det för faktorer som främjar goda sociala relationer i elevgrupper? 
 
• Vad finns det för faktorer som rubbar goda sociala relationer i elevgrupper? 
 
• Tycker du/ni att det är viktigt att eleverna har goda sociala relationer? 
 
• Varför är det viktigt med goda sociala relationer i elevgrupper? 
 
• Är det något mer som du vill tillägga/kommentera? Är det något mer som du tror 

att det vore bra för mig att veta angående sociala relationer i elevgrupper? Är det 
något jag glömt bort att fråga om? 

 


