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ABSTRAKT 
 
Rapporten bygger på en kvalitativ studie där tre lärare och fjorton elever intervjuats. 

Studien syftar till att visa vilka uppfattningar lärare och elever har gällande social 

trygghet i skolan och den tar sin utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv. Fokus 

har lagts på det främjande arbetet för en bra klassrumsatmosfär och utvecklingen av 

elevens självkänsla. Studien visar att lärare arbetar med social trygghet i skolan varje 

dag och det finns en övergripande mening att det är en komplicerad tillvaro som är svår 

att beskriva. Det främjande arbetet för elevers positiva självkänsla och ett positivt 

klassrumsklimat genomsyrar det dagliga arbetet för läraren och är svårt att definiera i 

specifika handlingar. Elever trivs i en miljö som de själva upplever som god, där det 

finns acceptans från lärare och kamrater och där stämningen är positiv men det finns en 

viss problematik i att samsas med alla i en grupp om personkemin inte stämmer.  
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1 INTRODUKTION 
 

Skolan är en mötesplats, en social arena där barn och vuxna samverkar i relationer och 

där social utveckling sker i samspel med andra. Läraren har som uppdrag att både 

utveckla elevernas kunskaper och fostra dem till demokratiska medborgare i samhället. 

Det är en komplicerad tillvaro där den sociala utvecklingen sker medvetet och omedvetet, 

vänskapsband knyts, bråk utlöser tårar, det uppstår kärlek och fientlighet och jaget både 

ifrågasätts och stärks.  

Studien undersöker vilka uppfattningar lärare har om hur social trygghet kan skapas, 

utvecklas och vidhållas i klassrummet men även vilka uppfattningar elever har om hur 

läraren ansvarar för den sociala tryggheten.  

Skolan bör låta alla elever inhämta och utveckla kunskaper om sociala värden och 

normer. Dessutom har skolan som syfte att främja alla barn och elevers utveckling och 

lärande så att de får en livslång lust att lära. Skolans uppdrag syftar till att beröra 

individens personliga utveckling, de värden och normer som förmedlas motsvarar 

samhällets demokratiska värderingar (Utbildningsdepartementet 2011a). Läraren har 

alltså högt uppsatta krav på hur värden och normer ska genomsyra skolans värld för att 

eleverna ska ha samma demokratiska värderingar som samhället. Det främjande arbetet 

ska prägla vardagen för eleverna och finnas i den ordinära miljön. 

Elever anpassar sig efter de sociala sammansättningar som finns i skolan. Dessa 

sammansättningar är skapade av vuxna och vidmakthålls i sociala samspel och som 

normer. Det finns även en kamratkultur med koder och normer som eleverna skapar 

sinsemellan, den kan vara svår att tolka och förstå för de utomstående och vuxna 

(Wrethander Bliding 2007). Det är av intresse vad omgivningen har för påverkan när 

elevers identitet och självkänsla skapas och vidhålls. Tankar har dessutom väckts kring 

hur läraren kan påverka elevens självkänsla, både genom atmosfären i klassrummet men 

även dennes egen personlighet. Det är intressant hur eleverna ser på dessa begrepp och 

vad de anser är viktiga faktorer för att utvecklas. Denna studie kan därför väcka nya, 

intressanta erfarenheter om hur lärare kan främja elevers självkänsla och skapa trygghet i 

klassrummet. Faktorer, såsom klassrumsatmosfär, kamrater och lärare kan tänkas 

påverkar eleven på olika sätt. Elevens självkänsla utvecklas i en omgivning som är 

accepterande och tolererande. Därför är den sociala tryggheten av yttersta vikt för att 

eleven ska utveckla en positiv självkänsla som i sin tur är en förutsättning för lärandet. 

I uppsatsen diskuteras begreppet social trygghet i klassrummet. Social trygghet är inte ett 

vetenskapligt definierat begrepp. Vi väljer att använda begreppet som en övergripande 

beskrivning av det som sker i den grupp eleverna befinner sig i, i skolan. Med social 

trygghet menar vi att få vara vem man vill och därifrån få utveckla sin identitet. Att det i 

klassrummet är högt i tak, så att elever vågar och vill vara en del av undervisningens 

olika moment och motiveras samt stärks av varandra så att de inte känner sig hämmade. 

Det handlar helt kort om att trivas i skolan, ha positiva känslor till klassrummet och 

känna gemenskap i gruppen.  
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2 BAKGRUND 
 

Bakgrundskapitlet beskriver hur läraren styrs genom lagar och läroplaner men även hur 

elevers identitet skapas i omgivning med andra.  

 

2.1 Skolans uppdrag 

 

Lärare och andra yrkesverksamma inom skolan har ett uppdrag att bedriva verksamheten 

utifrån skollagen och skolverkets läroplaner. I dessa framgår tydligt vilka värden och 

normer som skolan ska ge eleverna och vad som ska prägla elevernas innehåll under 

deras skolgång.  

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. (SFS 2010:800) 

Skollagen framhåller tydligt att skolans uppdrag inte enbart handlar om att ge eleverna 

kunskaper och verktyg inför framtiden. En stor del av uppdraget berör individens 

personliga utveckling och skolan har en viktig roll i att förmedla värden och normer som 

överensstämmer med de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. De 

verksamma inom skolan ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling (SFS 2010:800). Läraren ska främja den sociala miljön 

så att eleven känner trygghet och bemöts med respekt för både sin person och sina 

prestationer. Detta gäller inte bara lärarens bemötande mot elever utan även elevgruppens 

relation till varandra. (Utbildningsdepartementet 2011a). Det finns riktlinjer för hur 

arbetet kring normer och värden skall praktiseras i verksamheten. Exempel på en sådan 

riktlinje är  

Läraren ska; tillsammans med eleven utveckla regler för arbetet och samvaron i 

den egna gruppen. (Utbildningsdepartementet 2011a) 

I de Allmänna råden: arbetet mot diskriminering och kränkande behandling pekar 

Skolverket på hur det främjande arbetet bör bedrivas långsiktigt och systematiskt för att 

rikta sig till alla samt vara en del i det vardagliga arbetet. Arbetet ska även omfatta 

möjligheter för elever att få återkommande diskussioner om normer, attityder och hur 

goda relationer kan vårdas. Arbetet med att främja lika rättigheter är en av verksamhetens 

fortgående uppgifter och denna uppgift kan inte enbart drivas som ett projekt under 

planerade lektioner utan ska genomsyra hela verksamhetens vardag, via gemensamma 

förankrade rutiner och förhållningssätt som omfattar all personal, detta främjar 

likabehandling och leder till en god miljö i verksamheten (Utbildningsdepartementet 

2011b). 

I skolans uppdrag ska det finnas ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter för de 

som befinner sig inom verksamheten. I diskrimineringslagen inkluderar det att alla elever 

och vuxna inom skolan, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning ska ha lika rättigheter och 

möjligheter (SFS 2008:567). Skollagen menar att man i det målinriktade arbetet dessutom 

ska arbeta för att motverka kränkande behandling av barn och vuxna (SFS 2010:800). 

Skolverket utreder skillnaden på främjande och förebyggande arbete i skolan. Vid ett 

främjande arbete förstärker man respekten för allas lika värde och inkluderar det som en 



5 

 

naturlig del i det vardagliga arbetet. Främjande arbete bör bedrivas och arbetas med utan 

någon särskilt anledning och är menat att verka mot all form av diskriminering. 

Förebyggande arbete berör särskilda områden i vilken det finns en risk att diskriminering 

kan komma att uppstå, något som till exempel sker vid en kartläggning av verksamheten. 

Syftet med det förebyggande arbetet är att motverka kränkande behandling och 

diskriminering genom att medvetet arbeta mot de risker som kan tänkas uppstå 

(Utbildningsdepartementet 2011b). 

Skolan förväntas förmedla vissa värden och en del av lärarens roll är att både gestalta och 

förmedla dessa till eleverna. I läroplanen finns värden nedskrivna, formulerade och 

tydliga som visar vilken värdegrund verksamheten har, dessa kallas explicita värden. Ofta 

arbetar skolorna medvetet med dessa värden, till exempel genom att skriva ner regler, 

arbeta förebyggande mot mobbning eller återkommande diskutera värdegrundsfrågor.  

Det finns också implicita värden som är svårare att både förmedla och formulera, det är 

värden som människor någonstans tar för givet, outtalade och oreflekterade. Det beskrivs 

som en form av dold läroplan där läraren förmedlar vissa värden och normer utan att 

egentligen vara medveten om det. Uppfattningen är traditionellt att dessa ”dolda” värden 

ofta är negativa och/eller har en förtryckande karaktär. I det stora hela förmedlas goda 

värden som en naturlig del i undervisningen, även om lärarna själva inte alltid är 

medvetna om det. Läraren förmedlar och gestaltar dessa värden i sitt bemötande mot 

eleverna (Thornberg 2006a). 

 

2.2 Sociokulturellt synsätt 

 

Barn föds in i en social värld där människan av naturen är mottagliga och känsliga för 

sociala koder och regler. För att fasas in i den sociala gemenskapen behöver barnet en 

mentor som visar vägen in i den sociala samvaron som utgör barnets värld. En värld som 

har formats av kulturella och historiska processer, som barnet både kommer påverkas av 

och påverka (Hundeide 2006). Denna syn har sin grund i Vygotskijs teorier, att lärande 

sker i samspel med andra (Jerlang, 2008). 

Barnet ses som en lärling som drivs av en inre spontan process. Barnet påverkas 

dessutom av sin omgivning och finner vägledning hos vuxna. Grunden i utvecklingen 

ligger i dialogen med de betydelsefulla vuxna i barnets närhet, som oftast utgörs av 

förälder eller lärare. Hur den vuxne väljer att axla sin roll avgör hur barnet kommer fasas 

in och vilka egenskaper och värden som kommer att komma till uttryck. Den 

betydelsefulla vuxna har två roller, dels att vägleda men också att vara en trygghet ur 

vilket barnet kan få sin grundläggande känslomässiga bas (Hundeide 2006). Elevers 

uppfattningar och värderingar om sig själva bildas genom deras uppfattningsförmåga av 

hur de värderas av andra, då främst av betydelsefulla andra såsom lärare. Det handlar om 

ett rollövertagande av andras värderingar och normer som leder till att eleven värderar sig 

själv. Denna uppfattningsförmåga sker inte enbart direkt med betydelsefulla andra utan 

även indirekt när eleven övertar andras normer och värderingar för att utvärdera sig själva 

(Ahlgren 1991). 

Människor tillägnar sig och utvecklar värden och attityder i sociala samspel. Dessa 

värden och attityder kan se olika ut beroende på de kulturella och sociala sammanhang 

som vi är uppväxta i, det vill säga att värden och attityder varierar beroende på vilka 

grupper vi är medlemmar i (Thornberg 2006a). Hur man uppfattar omvärlden och agerar i 

den är starkt knutet till omgivningens sociala mönster. Dessutom finns det sociala 
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kontexter som människan anpassas efter. Skolan är ett exempel där sociala normer och 

regler fungerar som osynliga spelregler som elever anammar och omvandlar dem till sina 

egna. Elever följer de mönster som uppfattas som mest relevanta och handlar sedan 

utefter dessa mönster som fungerar som en förprogrammerad praxis (Säljö 2010). De 

värden vi tillägnar oss handlar om det som vi anser är gott, rätt eller eftersträvansvärt. 

Värdena fungerar sedan som bedömningsgrunder när vi uppfattar andra människor, ting, 

idéer, gärningar och situationer som goda och eftertraktade eller onda och värdelösa 

(Thornberg 2006a). 

Det handlar inte bara om att följa mönster i skolan, utan även om elevers förväntningar på 

skolan och lärandet.  Förväntningar som är förankrade i det kulturella arvet från vår 

omgivning (Säljö 2010). Mellan människor finns också ömsesidiga förväntningar som 

kan jämföras med kontrakt. De innehåller oskrivna och oreflekterade regler om hur man 

förväntas bete sig gentemot varandra. Vid varje ny relation förhandlas det fram nya 

kontrakt, som kommer att prägla den relationens förväntningar och krav. Uppfattningarna 

kan under utvecklingens gång övergå till att bli inre kontrakt om vem man är och 

förväntas vara (Hundeide 2006).  

 

2.2.1 Skapandet av en identitet 
 

Människan är en social varelse som med hjälp av samspel med andra utvecklar sin 

individualitet och jaget. Erfarenheter barnet får från andra i samspelet omvandlas sedan 

till inre förvärvade kunskaper, normer och värden (Jerlang 2008). 

De som har starkast påverkan på barnets utveckling och identitetsuppbyggande i barnets 

tidiga ålder är omsorgspersonerna (Hundeide 2006) Som tidigare nämnts utvecklar barn 

och omsorgsperson ömsediga förväntningar som vi kallar kontrakt. Dessa kontrakt 

etableras och bli till inre vägledning och rutin för barnet. Kontrakten övergår med tiden 

till inre kontrakt, alltså egna avtal om hur man ska bete sig och vara.  

Egenskaper såsom personlighet, attityd, uppfattningar och övertygelser kommer till olika 

uttryck i olika samspel. Beroende på vilka kontrakt som skapas så gynnas eller hämmas 

vissa egenskaper eller attityder. Det kan alltså inte anses som sanna eller riktiga utan 

förändras och utvecklas ständigt i relation till andra (Hundeide 2006). När elever börjar 

skolan kan medhavda uppfattningar om värden ifrågasättas och skapa en inre konflikt, då 

både föräldrar och lärare är viktiga personer. Föräldrar och lärare kan ha olika 

referensramar kring attityder och värden. Thornberg (2006a) ger exempel på hur en 

meningsskiljaktighet kan se ut rörande våld. Då skolan har som regel att våld inte skall 

lösas med våld, medan en förälder kan anse att det är helt okej och att deras barn har rätt 

att slå tillbaka om de själva blivit slagna. Att barn har olika ramar är den verklighet som 

läraren måste anpassa sig till och kan inte ta för givet att värden och normer är begripbara 

och har samma innebörd för alla. Argumentation och motivering blir därför en viktig del i 

arbetet kring att sprida värden (Thornberg, 2006a).  

Utvecklingen av självet och identiteten sker ofrånkomligt när vi umgås och konfronteras 

med andra personer i vår vardag. Barns utveckling blir en spegel av andras definitioner 

och uppfattningar. Barnets identitet påverkas av olika sociala möten och 

relationer (Hundeide 2006). Det förklarar Mead (1976), då hans filosofiska teorier 

kretsade kring självet och identitetens utvecklande. Utveckling sker genom 

kommunikation och tänkandet kan beskrivas som en inre konversation som ständigt 

pågår. Jag och mig (fritt översatt från Meads I and Me) är delar av det sociala självet. Jag 



7 

 

definieras genom individens position i samhället, där dennes funktioner och privilegier 

bestäms och är det omedvetna handlandet. Mig blir då det medvetna handlandet där 

attityder förs över från omgivningen. Det omedvetna handlandet betraktar och värderar 

andras attityder och för över dessa till det medvetna handlandet. Det sociala självet 

utvecklas i samspel med vår omgivning, vilket då är en social sammansättning och inte 

alls ett medfött personlighetsdrag. I det sociala självet ingår en process mellan 

förhållandet mellan jag och mig. När jag iakttar mig uppstår mig, det socialiserande jaget 

iakttas sedan av ett nytt jag och processen återupprepas. Det blir en pågående process där 

individen påverkas av andras attityder och handlingar. Detta förtydligar Harter (1999) 

genom att förklara hur jag är subjektivt medan mig är objektivt. Vidare definieras Jag 

som det ägande och mig som objektet av individens kunskap, en samling 

erfarenhetsmässiga uppfattningar för objektet av kunskap (a.a.). 

Medlemskap i olika grupper som exempelvis skolklassen utgör en betydelsefull del av 

vår identitet, detta medlemskap är nära kopplat till vårt välbefinnande. Enligt Maslows 

behovspyramid, är de grundläggande behoven för människan först och främst 

fysiologiska, alltså de mest grundläggande vad gäller tillfredställelse av bland annat törst, 

hunger och trygghet. Den andra nivån i behovspyramiden är den sociala, där vänskap, 

status och kontakt med andra människor är viktigast Jerlang 2006). Man kan likna 

skolklassen vid en familj där behov som traditionellt sett tillfredsställs inom familjen 

även tillfredsställs via klassgruppen. Dessa behov är relaterade till gemenskap, solidaritet, 

kreativitet och prestation (Dahlkwist 2011). När det behovet tillfredsställs, fortsätter man 

upp i pyramiden självhävdelsebehovet, ett behov av att ta reda på och förstå hur man 

själv fungerar i sociala sammanhang, hur långt ens prestationer når. På den slutliga nivån 

når man upp till självförverkligandet, som handlar om att tillfredsställa den inneboende 

nyfikenheten, uppleva nya erfarenheter och uttrycka sig själv (Jerlang 2009).  

 

2.3 Att utveckla en självkänsla 

 

Nationalencyklopedin definierar självkänsla som en del av en persons självmedvetande 

rörande känslor och värderingar.  Det har visat sig att individens motivation och emotion 

påverkas av självkänslan och spelar stor roll för individens välmående, psykiska hälsa 

och individuell utveckling.  

Självkänslan antas bygga på antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört 

med vad man förutsatt sig eller hur man tror att man uppskattas av 

andra”(Nationalencyklopedin)  

Bekräftelsen och uppskattningen har en stärkande effekt på självkänslan. Det behövs en 

förståelse och tillit för varandra i en dialog, det ger samtalet en djupare mening. Tillit 

bygger på förtroende som innebär att tro på andra. Det kan innebära en tro på vad 

personen säger men även en djupare tro på individen som människa.  En nära relation 

mellan lärarbemötande och elevens lärande har en stor betydelse och lärarens inspiration 

gör att eleven blir motiverad till att lära sig.  När eleven blir sedd, hörd och respekterad 

ger vi dem uppskattning och bekräftelse. Dessa två begrepp är djupa mänskliga behov, att 

vara accepterad för den man är och att få bidra med sina tillgångar upplever eleverna som 

stärkande av deras självkänsla (Bergmark & Kostenius 2011). 

Lustfyllda känslor är drivkraften för mänsklig utveckling. Känslor präglar barns och 

vuxnas samspel. Likaså påverkar vuxnas känslor medvetet eller omedvetet barnets 

känslor beroende på hur man bemöter barnet. Barn läser vuxnas känslor, söker 
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bekräftelse och påverkas av dem. Samtidigt som vuxna ofta utan att reflektera uttrycker 

känslor som kan både förstärka, väcka, tona ned eller släcka känslor hos barnet beroende 

på hur man genom sina egna känslor bemöter barnet (Brodin & Hylander 2002). Ett 

förtydligande kan här göras om att ett av människans grundläggande behov är att bli 

accepterad, främst från de människor vi möter i vår vardag. Läraren fungerar som en 

gruppledare för en klass och har möjligheten att leda gruppen och på så vis påverka 

känslorna i gruppen (Åberg 1994). 

Lärarens krav, uppfattningar och åsikter om en individ påverkar inte bara kontraktet 

mellan lärare och elev. I egenskap av roll som ledare påverkas även gruppens definitioner 

om vad som är sant i upplevelsen av den enskilde individen. Läraren kan medvetet eller 

omedvetet ge eleven en förlorardefinition som präglar elevens uppfattning om sig själv 

men också den övriga gruppens uppfattning. Med tanke på lärarens position är det inte 

alltid så att eleven i förhandlingen står emot utan istället fogar sig i en förväntad roll. 

Förmedlas det även i gruppen är risken stor och överhängande att den rollen och 

positionen tillslut upplevs som sann även för eleven (Hundeide 2006). 

Elever i de lägre åldrarna beskriver ofta sin självkänsla mycket positivt och överskattar 

ofta sin skicklighet. Eleven hänvisar då till olika kompetenser, såsom social färdighet, 

kognitiv förmåga och atletiska talanger. Elever går från ett tänkande i svart och vitt till en 

förmåga att länka eller relatera olika förutsättningar till varandra (Harter 1999). 

 

2.3.1 Klassrumsmiljöns betydelse för elevens självkänsla 
 

Elever är beroende av både sina kamrater och lärare i skolan. Det är under många år som 

lärare och elever förväntas kunna samspela och utveckla relationer. För elever handlar det 

primärt om att bli en del av den sociala gemenskapen och skapa en meningsfull 

samhörighet med andra. Att skapa, sköta, avsluta och utveckla relationer upptar en stor 

del av elevernas vardag och är en del av den personliga utvecklingen. Barn utesluts och 

innesluts i olika variation, ett lärande som pågår i skolan, utanför schemats ramar och 

oberoende av plats och miljö. Eleverna tvingas in i både organiserade och oorganiserade 

gruppkonstellationer. De blir tvungna att sortera och inrikta sitt relationsarbete på vissa. 

Barn anpassar sig också efter de sociala konstruktioner som uppstår i skolans värld, som 

vuxna skapat och vidmakthåller i sociala samspel och som regler. Den kamratkultur med 

koder och normer som elever själva skapar sinsemellan kan vara svår för de utomstående 

vuxna att tolka och förstå. De regler lärare skapar och försöker upprätthålla omvandlas 

och omtolkas och får en annan innebörd barnen emellan. En lärare som bara skapar regler 

och ramar för socialt arbete påverkar inte alltid gruppen i den riktning som är tänkt, 

nödvändigt för att göra förändring och påverka är att se det ur elevernas kulturella 

perspektiv och därifrån handla (Wrethander Bliding 2007).  

Elevens självbild påverkas av deras attityder, värderingar och förväntningar (Taube 

2007). Genom att ge elever social kompetens skapas en skola med en god atmosfär. Den 

ska kännetecknas av en rak och öppen kommunikation, där alla i klassrummet har 

möjlighet och vågar framföra sin åsikt. Den ska även kännetecknas av att det finns 

respekt för oliktänkande och varandra. Ett klassrum där eleverna trivs och där den sociala 

klassrumsatmosfären är god är ett klassrum där förekomsten för kränkande behandlingar 

är låg. I begreppet social kompetens ingår delbegreppet emotionell intelligens som 

beskrivs som igenkännande och förståelse av egna känslor, identifikation av andras 

känslor och behov. Där ingår dessutom begreppen impulskontroll, förmåga att hantera 
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våldsamma känslor, utveckling av en optimistisk livssyn, förmåga att kunna motivera sig 

själv samt att kunna hantera relationer till andra på ett smidigt sätt (Dahlkwist 2011). 

I en miljö där eleverna trivs mår de bra och när de mår bra ökar möjligheterna för deras 

lärande, utvecklande och presterande. De skapar en god social hälsa, där de blir sedda och 

befinner sig i goda relationer. Det som påverkar hälsan positivt påverkar även lärandet 

positivt, alltså hänger hälsa och lärande ihop. Att uppmuntra elever till att själva se sina 

positiva upplevelser ger en ökad livsglädje (Bergmark & Kostenius 2011). I en dålig 

klassrumsatmosfär med en kränkande framtoning kan det skapas rädsla och osäkerhet hos 

eleverna. Öppenheten som finns i en god klassrumsatomsfär byts ut mot misstänksamhet 

och slutenhet. Det leder till att den viktiga sociala träningen blir negativ eller riskerar att 

upphöra helt (Dahlkwist 2011). 

 

2.3.2 Lärarens betydelse för elevens självkänsla 
 

Ett inlärningsvänligt klimat skapas i en varm och positiv atmosfär som har en 

accepterande inställning och förståelse för elevers olika behov. Läraren kan själv påverka 

elevens atmosfär genom att förmedla acceptans till eleven, då visar läraren att eleven är 

värd lärarens uppmärksamhet. Vidare måste läraren själv ha en god självbild för att kunna 

skapa en sådan atmosfär. Genom att läraren accepterar sig själv leder det också till att den 

bli en mildare, accepterande och tolererande person som når fram och får fram det bästa 

hos eleven (Taube 2007).  

En lärare kan skapa relationer till eleverna som kännetecknas av förståelse, empati, värme 

och vänskap genom att vara trygg i sin yrkesroll, tro på det den gör och har en positiv 

attityd till sig själv. Lärare som har en personlig stil i sin undervisning och är flexibla i 

klassrummet har ofta en bra självkänsla. Undervisningen grundas då på elevernas behov, 

inte på lärarens. Att ha en personlig och nära kontakt med eleven skapar en tillit och 

läraren upplevs då inte som hotfull vilket den tycks göra om läraren har en dålig 

självkänsla eftersom läraren då ofta är mer regelmässig i sin yrkesroll (Taube 2007).  

 

Lärare kan bygga upp sin självkänsla genom att vara ärlig mot sig själv och ställa frågor 

som till exempel, berättar jag för eleverna att jag är intresserad av dem som individer? 

När läraren ställer liknande frågor till sig själv kan läraren bli mer medveten om sitt eget 

undervisnings- och förhållningssätt till eleverna. Lärare som accepterar, respekterar och 

tycker om sig själva för över positiva attityder till sina elever, alltså gör en positiv miljö 

att elever växer och utvecklas. Även respektfull behandling av eleverna är en handling 

som stärker självkänslan. Elever som behandlas respektfullt av sin omgivning får en 

större respekt för sig själva. Kontroll och regler är en annan viktig aspekt för läraren som 

kan stärka elevens självtillit. Att sätta regler betyder att man bryr sig om någon, men 

innanför reglerna ska det finnas frihet. Eleverna ska känna en frihet i att kunna yttra egna 

åsikter och fatta egna beslut. Eleverna bör även uppmuntras till att uttrycka känslor och 

visa respekt för varandra. I klassrummet ska det uttalas beröm före kritik och kritik bör 

utföras i förhållande till sammanhanget, alltså ska kritiken riktas till elevens handlande 

och inte till eleven som person (Taube 2007). 

Utgångspunkten i ett uppskattande förhållningssätt är att uppskattningen har en central 

roll gällande lärandeprocesser. Uppskattning är att uppmärksamma individens bästa och 

världen vi lever i, att upptäcka de förhållanden som ger liv, framgång och hälsa samt att 

ha goda erfarenheter, tillgångar, styrkor och möjligheter i beaktning.  Att se individers 
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rätta värde innebär en aktiv handling, då man uttrycker uppskattning till individen i fråga. 

Det är väsentligt att skolans personal i den dagliga verksamheten på ett medvetet sätt 

försöker bry sig om eleverna men även varandra. Det är betydelsefullt att upptäcka och 

uppskatta varandras unika gåvor, styrkor och kvaliteter. Det kan ibland innebära att man 

som lärare byter fokus för att lösa problem, det vill säga agera mer kreativt. Ett sådant 

exempel är att möta eleven med ögon som ser det goda i individen, det ger självkänslan 

rum för att växa (Bergmark & Kostenius 2011). 

Skolans uppgift är att utbilda hela barnet, alltså alla dennes sidor, både genom 

kunskapsutveckling men även som individer genom deras känslomässiga behov. Om man 

integrerar de känslomässiga behoven i de rena ämnena slipper eleverna känna den 

segregering som idag tycks finnas mellan dessa sidor. Alla verksamma inom skolan ska 

kunna arbeta med elevens känslomässiga behov, kunna hantera moraliska, 

känslomässiga, sociala och etiska frågor med respekt. I USA har säkerheten för eleverna 

ökat markant under 40 år, men denna säkerhet består av vakter och metalldetektor och 

inte i att låta eleven bygga upp en inre säkerhet. Skolan bör bjuda in alla elever till att 

delta i diskussioner, uppmuntra till att våga tala, lyssna på varandra och till att arbeta 

tillsammans. Genom att arbeta mer på detta sätt återställer man elevens säkerhet, de får 

självförtroende genom sociala sammanhang och då problemet med att elever inte känner 

sig trygga i skolan kan minska. Man ska undervisa hela barnet i varje klass.  Det går inte 

att hitta en lösning på problem med våld, utanförskap, okunnighet och olycka genom att 

öka säkerheten fysiskt på skolan, däremot kan man stärka elever inifrån genom värme 

och acceptans, på så vis får de ett inre skydd och en trygghet (Noddings 2005). 

 

2.3.2.1 Läraren som gruppledare 

 

Lärarens roll är både krävande och invecklad då dennes handlingsutrymme hämmas i 

mötet med elever i stora grupper. De olika åtaganden och förväntningar som lärarens yrke 

innehåller kan komma i konflikt med varandra. Det varaktiga flödet av parallella och 

oberäkneliga sociala händelser påverkas mer eller mindre av villkor utanför skolan som 

är av social karaktär. Det finns även få tillfällen för läraren att fundera över etiska 

aspekter i dennes lärarroll. Det beror på tidsbrist som medförs av de strukturella villkoren 

i skolans verksamhet (Thornberg 2006a).  

Läraren har en legitim makt i klassrummet över elever (Hundeide 2006). Detta 

konstaterande innebär att andra uppfattar och över lag erkänner en ledare i gruppen och 

fogar sig efter att den personen bestämmer och fattar beslut åt och i gruppen. Legitim 

makt associeras ofta med socialpsykologins beskrivning av auktoritet. Ur elevperspektiv 

är det i sin ordning att läraren är en auktoritär ledare som styr i klassrummet, eleverna 

erkänner maktstrukturen och förväntar sig att läraren bestämmer, styr och leder gruppen. 

Att lärare utövar makt är alltså tydligt, men hur lärare arbetar med den makten är olika. 

En erkänd lärare är legitim att dela ut straff och belöningar, den vet vad som är etiskt rätt 

och rätt och fel gällande beteenden och kunskaper (Thornberg 2006a). Relationella regler 

men även skyddande och strukturella regler ger elever en tilltro till läraren. Att ha regler 

inom skolans värld ger eleverna skydd mot kränkande handlingar, skapar ordning och 

bidrar till välmående. För att främja välmående krävs att elever känner tilltro till de 

lärarens kompetens att skapa goda och rättvisa regler. Dessa regler är en del av 

skolvardagen och bidrar till det sociala kunskapsförrådet. Reglerna upprätthåller rutiner 

bland lärare och elever i hela skolans vardag och erhåller en lag genom den sociala 
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konstruktionen för eleven av en idealiserad lärare, hot om kaos och dennes 

osäkerhet(Thornberg 2006b).  

En viktig kompetens för lärare att utveckla är att visa omsorg om andra. Omsorg är att 

värna om sina elever och försöka göra det bästa möjliga för dem. Ibland kan det vara 

svårt att se till alla elevers behov, det kräver mycket engagemang från lärarens sida att se 

och bekräfta alla elever. Olika värden kan ställas mot varandra och läraren kan då hamna 

i ett etniskt dilemma, till exempel om rättvisa och omsorg står mot varandra. Läraren vill 

se och bekräfta alla elever men klassen kan vara stor vilket även kan göra att behoven är 

många och varierande. Som lärare är det ändå viktigt att sträva efter att möta elevernas 

behov och därefter anpassa undervisningen utefter deras förmåga och erfarenheter, det är 

en viktig utgångspunkt ur ett lärandeperspektiv (Bergmark & Kostenius 2011). 
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3 SYFTE 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med att främja elevers självkänsla 

för att skapa en social trygghet i skolan. Undersökningen berör hur lärare i verksamheten 

axlar sitt uppdrag utifrån skolverkets författningar. Detta ställs i relation till elevernas 

uppfattning av lärarens ansvar om deras sociala trygghet.  

 

3.1 Frågeställning 

 

 Vilka uppfattningar har lärare om hur social trygghet skapas, utvecklas och 

vidhålls i klassrummet? 

 

 Hur ser lärare på gruppens påverkan för individens sociala trygghet? 
 

 Vilka uppfattningar har elever om lärarens ansvar för den sociala tryggheten? 
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4 METOD 
 

Nedan görs en redogörelse för tillvägagångssättet av denna uppsats. Syftet och 

frågeställningarna motiveras och sätts i relation till val av metod och innehåll.  

 

4.1 Kvalitativ studie 

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning, det vill säga den har en humanvetenskaplig 

metodgrund, man tolkar och förstår innehållet ur sin helhet. En kvantitativ studie skiljer 

sig från en kvalitativ studie då den innehåller mätbara studier och observationer (Stukát 

2007). Då studiens syfte berör känslor och uppfattningar ansågs det lämpligt med en 

kvalitativ studie. Uppfattningar är svåra att mäta och genom en kvalitativ studie får 

undersökningen ett större djup än en kvantitativ studie som inte tar hänsyn till helheten. 

Bearbetningen präglas av tankar och uppfattningar, som blir beroende av författarnas 

tidigare uppfattningar och förkunskaper (Stukát 2007). I studien ställs dessutom resultat 

och analys i förhållande till tidigare forskning och litteratur inom området. En kvalitativ 

studie kännetecknas av att innehålla ett vetenskapligt synsätt som påverkar arbetets metod 

(Patel & Davidsson 2011). Valt vetenskapligt synsätt i studien är det sociokulturella 

perspektivet som presenterats i bakgrunden.  

Undersökningen karaktäriseras av öppna intervjuer av olika slag (Stukat 2005). Området 

är komplext av den anledning att den typen av forskning inte är en enhetlig företeelse och 

struktureringen är av låg grad det vill säga att frågorna som ställs under intervjuerna ger 

intervjupersonerna utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidsson 2011). Om en 

sådan intervju ska bli givande är det viktigt att vara insatt i ämnet och veta vad man vill ta 

reda på. Syftet med en kvalitativ studie är att främst upptäcka egenskaper hos de 

intervjuade, det vill säga den intervjuades livsvärld eller uppfattningar och känslor om 

ämnet. Intervjun ses mer som ett samtal mellan de olika parterna, även om intervjuaren 

har en mer ledande roll där den ska hjälpa den intervjuade att få ut det meningsfulla i 

samtalet. Det är viktigt att den intervjuade inte känner sig hämmad i samtalet och det är 

av vikt att skapa ett förtroende mellan parterna (Patel & Davidsson 2011). Intervjuerna 

med eleverna genomfördes i grupper och kan liknas vid Einarsson, Hammar & Chiriacs 

(2002) förklaring om fokusgrupper. Det beskrivs som en metod där man tydligt använder 

sig av samspelet i gruppen. Det är en form av diskussionsbaserad intervju där forskarens 

roll främst är att sätta igång samtalet, hålla fokus på ämnet och fördela talutrymmet. 

Fördelen med detta är att man får information om gruppens erfarenheter eller åsikter efter 

det givna fenomenet. I studiens gruppintervjuer fokuserades det inte på samspelet utan 

snarare på diskussionen.  

 

4.1.1 Fördelar och nackdelar 
 

Enligt Stukat (2005) är valet av denna metod bättre än enkäter och intervjuer med 

bestämda frågor då det vid en kvalitativ analys är forskarens tankar, erfarenheter och 

känslor som ses som en tillgång när materialitet bearbetas. Enkäter är vanligtvis en bra 

metod att använda sig av när man ska göra en kvantitativ studie där det rör sig om siffror 

och mätningar (Trost 2012), vilket denna studie inte berör. Nackdelen med djupintervjuer 
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är dock att studien kan anses vara alltför subjektiv, eftersom resultatet till stor del är 

beroende av den som gjort tolkningen.  

 

Då syftet med denna uppsats är att ta reda på elever och lärares uppfattningar om social 

trygghet förefaller denna metod givande då känslor och tankar ska diskuteras i 

intervjuerna, om enkäter hade använts i stället kan känslor hos elever och lärare gå 

förlorade. Intervjuerna har en ostrukturerad form, men genom att vara medvetna och 

inlästa i ämnet kunde intervjuerna genomföras med hjälp av vissa kärnfrågor samt 

medvetna tankar om vilka områden som skulle diskuteras innan intervjun ansågs färdig. 

Genom detta arbetssätt var vi flexibla i intervjuerna och ville få ut känslor hos de 

intervjuade, därför passar denna typ av intervju bra för detta ändamål. Det kan tänkas att 

man vid en öppen intervju har svårare för att vara neutral och följdfrågor kan vara av 

ledande karaktär, frågeformuleringarna kan genom denna typ av intervju bli färgade och 

jämförbarheten mellan intervjuerna kan bli svårare. Det är dock inte självklart att man 

möts på lika villkor i denna form av samtal. Samtalet kan färgas av olika faktorer som 

inte går att ta bort även om språkbruk och gester kan behärskas. Dessa faktorer kan 

relateras till makt om personen som intervjuas tillhör en utsatt grupp till exempel på 

grund av kön, social bakgrund eller etisk tillhörighet (Patel & Davidsson 2011). 

Samtidigt var syftet med intervjuerna att ge de intervjuade en känsla av ett informellt 

samtal där deras åsikter skulle få komma fram utan att hämmas av en formell stämning.  

Vi ville undvika att få förprogrammerade svar, som representerade skolans värderingar 

utåt då vi redan var medvetna om dessa och intresserade av att finna det som låg strax 

under ytan. Att skapa ett informellt samtal var alltså nyckeln och där av fick lärarna 

utrymme att beskriva, fundera och förklara hur de tänkte. Tanken är att den intervjuade 

läraren ska få ett stort spelrum och därför blev alla intervjuer olika. Stukat (2005) menar 

att ju större detta utrymme är, desto större är möjligheten för att nytt och spännande 

material ska kunna komma fram. Nackdelen med det valet av intervju är att precis som 

Stukat (2005) beskriver att jämförbarheten mellan svar minskar samt att svårigheterna för 

att tolka resultaten ökar.  

 

4.2 Urval 

 

Intervjuerna genomfördes med tre lärare verksamma på lågstadiet och med 14 elever från 

en årskurs tvåa.  Studien är inriktad på skolans tidigare år då identitetsskapande börjar 

tidigt samt att det är i denna åldersgrupp som vi kommer vara verksamma i. Sammanlagt 

genomfördes tre lärarintervjuer och tre gruppintervjuer med elever. Intervjuerna 

genomfördes anonymt och i resultatdelen har vi använt oss av pseudonymer på lärare och 

elever. Även könstillhörigheten i namnen är slumpvisa eftersom studien inte intresserar 

sig för pojkar och flickors olika åsikter, utan väljer att se eleverna som en grupp. Nedan 

följer en beskrivning av urvalet gällande elever och lärare. 

 

4.2.1 Elever 
 

Individerna som använts i undersökningen tillhör en klass på 16 elever där bortfallet var 

två stycken beroende på språksvårigheter och sociala svårigheter, därav medverkade 14 

elever i gruppintervjuerna. Eleverna är mellan sju och åtta år, går första terminen i 
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årskurs två. För en av intervjuarna var klassen bekant sedan tidigare via den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Elevintervjuerna genomfördes i tre grupper där 

eleverna var fyra till fem stycken i varje grupp. Gruppindelningen var inte slumpvis utan 

skapades utifrån elevernas olika styrkor. Den kunde göras på förhand med klassläraren då 

man inför intervjun hade en viss kännedom om klassen och eleverna. Det var vissa elever 

som tog stor plats under samtalen och andra som hade en mer passiv roll. 

 

4.2.2 Lärare 
 

Tre lärare har intervjuats i denna undersökning. Alla lärare är verksamma på lågstadiet. 

Två av dessa undervisar för tillfället i årskurs två och den andra i årskurs ett. 

Lärarintervjuerna var individuella och genomfördes därav enskilt. Intervjuerna 

karaktäriseras av att vara öppna, det vill säga vara ett strukturerande samtal som Stukat 

(2005) beskriver blandas med mer djupträngande frågor. Man försöker så långt det går att 

ta del av vardagliga erfarenheter och på så vis nå en större förståelse för ämnet. Därför får 

intervjuerna olika karaktärer beroende på följdfrågor och svar.  

Samtalsintervjuerna fick olika karaktär och följde ingen given struktur eller ordning. 

Även om det inte fanns en färdig struktur, så fanns en planering och förslag till frågor (se 

bilaga 2) som skulle täcka upp temat som skulle undersökas, beroende på samtalets 

riktning användes följdfrågor som var aktuella i sammanhanget. 

 

4.3 Genomförande 

 

Inför genomförandet av intervjuerna formulerades grundfrågor som skulle vara stommen 

i samtalen (se bilaga 2), det kunde liknas vid en checklista utan given ordning eller 

struktur som hjälpte till att hålla den röda tråden genom samtalen. Totalt rörde det sig om 

6 ostrukturerade intervjuer som dokumenterades med hjälp av mobiltelefonens program 

för röstinspelning. Det inspelade materialet transkriberades sedan ordagrant för att 

återspegla intervjuerna rättvist. Även skratt, pauser och tvekningar skrevs ned, då dessa 

beskrev stämningen och värderingarna av de ord som sades. Likaså blev intervjutekniken 

granskad och gav möjligheter till tolkningar av den egna insatsen och hur den eventuellt 

påverkade intervjun och undersökningen.  

Genom transkribering bearbetades materialet noggrant från början samtidigt som det 

underlättade den fortsatta bearbetningen, intervjuerna blev då väl bekanta och tydliga, 

återkommande svar som hörde samman både i lärare och elevintervjuerna kunde 

urskiljas. Materialet delades in i fyra olika teman, självkänsla, klassrumsmiljö och trivsel, 

lärarens roll och utanförskap. Dessa teman är utformade efter de ämnesområden som 

diskuterades i intervjuerna och som berör de centrala delarna i studien. I resultatet 

blandas lärarnas röster med elevernas och citaten som återges i resultatdelen är 

ordagranna. Varje tema bearbetades och tolkades var för sig och analysen kunde då 

lättare kopplas samman med bakgrunden. Dessa teman vävdes sedan samman i en 

slutgiltig diskussion där frågeställningarna besvarades. Nedan följer ett redogörande av 

genomförandet av lärar- och elevintervjuerna. 
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4.3.1 Lärarintervjuer 
 

Inför lärarintervjuerna valdes en text ut som beskrev en händelse i skolan. Det för att 

väcka intresse hos lärarna och problematisera ämnet och lärarrollen.  

De tre lärarintervjuerna inleddes med att en av intervjuarena läste upp texten (se bilaga 1) 

som beskrev en fiktiv situation som utspelar sig i skolan. Därefter följde ett samtal mellan 

läraren och intervjuarna. Samtalen grundade sig på kärnfrågor (se bilaga 2) som följdes 

upp med följdfrågor efter i vilken riktning samtalet tog. Varje intervju höll sig inom 

ramen mellan 30 till 40 minuter och höll plats i respektive lärares klassrum. 

 

4.3.2 Elevintervjuer 
 

Eleverna delads in i tre mindre grupper som sedan gruppvis först fick se ett filmklipp från 

1997 års julkalender: Pelle Svanslös (avsnitt 17). Filmklippet spelades upp från YouTube 

och skildrar Pelles vardag i skolan där han dels blir illa behandlad av klasskamrater men 

även av läraren. Därefter diskuterades olika situationer i filmen som relaterades till 

elevernas vardag i skolan. Även här användes kärnfrågor som följdes upp med följdfrågor 

utefter elevernas svar. 

Klippet ger tydliga exempel på en skolsituation med händelser som kan väcka känslor. 

Dels skapade klippet ett intresse men de hjälpte även eleverna att tala allmänt om skola, 

lärare och utanförskap genom att relatera till någon annans situation. I följdfrågorna 

kunde vi använda exempel från filmen och sedan diskutera både Pelles situation och 

deras egna.  

 

4.4 Metodkritik 

 

Vid genomförandet av elevintervjuerna upplevde vi att eleverna kände sig låsta till 

förväntade svar och det märktes tydligt att eleverna hade svårigheter i att tala fritt och 

öppet. Antagligen då de är vana vid att bli vägledda i samtalen av läraren, samt att dessa 

samtal av tradition präglas av rätt eller fel.  

Vid en gruppdiskussion upplevdes eleverna tveka och snegla på oss för att försöka se vad 

vi ville få ut av frågan som ställdes. Det verkade här som att eleverna hade svårt för att 

föra fram sin egen åsikt utan väntade hellre på att en kamrat skulle svara för att sedan 

stämma in. Vi hade inte förväntat oss att eleverna skulle vara tysta, så av osäkerhet, 

otålighet och oerfarenhet användes mer ledande frågor än tänkt. Ledande frågor ger oftast 

inget djup i samtalen och karaktäriseras av ja, nej eller givna svar. Men i detta fall var de 

även nödvändiga för att samtalet skulle komma vidare. Genom ledande frågor kunde vi 

ställa följdfrågor som var öppnare och gick in djupare på tidigare fråga.  

Elevernas ordförråd och erfarenhet påverkar också samtalet. Till exempel visar det sig 

tydligt när det kommer till att beskriva känslor. Som vuxen har man ofta flera nivåer av 

dåligt mående (kränkt, sviken, tungt i bröstet) medan elever beskriver att när man mår 

dåligt är man ledsen och ofta stannar vid just den beskrivningen.  
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Man kan även fundera över om valet av gruppdiskussioner gav bäst resultat. Vid enskilda 

intervjuer med elever kan ämnet diskuteras på ett känslomässigare plan då elevens 

klasskamrater inte är närvarande. Vinsten i att ha gruppsamtal är att samtalet får en mer 

övergripande karaktär och eleverna behöver inte känna sig utpekade. Studien syftar 

dessutom till att ta reda på elevers generella uppfattningar och inte individens upplevelser 

eller personliga utveckling.  

Genom gruppsamtal gavs eleverna utrymme att väcka känslor hos varandra och samtala 

kring ett ämne som är svårt att sätta ord på. Av praktiska och tidsmässiga skäl valde vi i 

elevintervjuerna att använda oss av en klass som en av oss redan hade kännedom om. 

Risken var dock att tolkningarna kunde bli för personliga, då det redan fanns en 

uppfattning och relation till eleverna. Fördelen kan vara att eleverna inte kände sig 

främmande för intervjuarna och därmed hade enklare att öppna sig och visa känslor. 

Dessutom fanns en till intervjuare som inte hade någon relation och mötte gruppen utan 

några egentliga uppfattningar och förväntningar. Det kan ses som en styrka då 

diskussionen och analysen påverkas av olika syner, ett utifrån och ett inifrånperspektiv.  

En aspekt att ta hänsyn till är att det är svårt att intervjua barn när man är ovan, det var 

första gången som vi genomförde en intervju på barn och en viss orutin i detta kunde 

märkas. Vidare kan man konstatera att tack vare pedagogiska erfarenheter kunde ett 

resultat ändå uppkomma. Med lite distans från genomförandet hade samtalet antagligen 

sett annorlunda ut och vi hade tjänat på att ha mer tid att reflektera mellan de olika 

intervjuerna. Nu genomfördes alla tre gruppintervjuer på en förmiddag och gav inget 

större utrymme till reflektion i pauserna.  

Lärarna upplevdes under intervjuerna som frispråkiga men ibland syntes det att ämnet var 

svårt för dem att definiera och förklara. Det verkade vara en allmän uppfattning att ämnet 

genomsyrade vardagen och vissa frågor var svåra att besvara då det var en del av dem 

själva. Det kan tänkas att de var ovana med informella intervjuer med öppna frågor och 

svar. De hade troligen förväntningar om att intervjun skulle vara formell och att vi skulle 

ha konkreta frågor som skulle besvaras.  

 

 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Då uppsatsen har en kvalitativ metodgrund är det våra egna tolkningar som presenteras i 

resultatet. Tolkningar är individanpassade och kan betyda en sak för någon och en helt 

annan för en annan. Därför kan tillförlitligheten variera i en kvalitativ studie, dock anser 

vi att syftet för uppsatsen kräver en tolkning av allas åsikter. Stukat (2005) förklarar att 

man genom den kvalitativa studien lägger tonvikten på helheten och inte på resultatet av 

delarna. Man tolkar och förstår datainsamlingen, man fokuserar inte på att generalisera, 

man vill helt enkelt gestalta något. Med djupintervjuer försöker man uppnå just detta, 

man fokuserar på att beskriva och förstå sitt fall. Då vi är två som genomför intervjuerna 

kommer observationerna från båda att parallellt vägas upp och tolkningen blir mer 

generaliserad. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att ha en balansgång i resultatet mellan 

citat och tolkningar. Patel & Davidson (2011) förklarar hur det annars kan kännas tråkigt 

och att analysen överlåts till läsaren om man använder sig av allt för mycket citat och för 

lite tolkningar. Om man däremot har mer tolkningar än citat blir tolkningen alltför klar 

och läsaren har inte möjlighet att själv göra några tolkningar. Därför varvas resultatet 
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med citat och tolkning på ett balanserat sätt i denna studie, då blir texten tillgänglig för 

läsaren. Vid bearbetningen menar Lantz (2007) att teoretiska begrepp används som är 

valda ur teorin, de intervjuade behöver inte själva knyta an till dem men strävan är att på 

så sätt nyansera insikten av fenomenet. Man använder sig av teoretiska begrepp för att 

tillämpa dessa på det sagda ordet. På så sätt skapas en giltighet genom analysens 

fördjupning i helhetens delar. 

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2012) presenterar fyra allmänna huvudkrav på forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 

försöker vi beskriva hur man under studiens gång förhållit sig till dessa.  

Under informationskravet framgår det att information ska ges till de berörda om syftet 

samt villkoren som gäller vid genomförandet. Då eleverna som intervjuades var 

minderåriga skickades en förfrågan ut till vårdnadshavarna om de tillät sina barn att delta 

i intervjuerna. Då det kan uppfattas som ett känsligt ämne förklarade vi på ett så neutralt 

sätt som möjligt vad denna studie handlade om och att en röstinspelning skulle ske i 

samband med intervjuerna. Vi fick samtycke från samtliga vårdnadshavare. Vikt lades 

vid att det var ett samtal i grupp och att alla under intervjun fick tala så mycket eller lite 

som de själva ville, detta informerades även eleverna om innan samtalet började. 

Intervjuerna genomfördes anonymt och det är ingen mer än de som befann sig i rummet 

som vet vem som sa vad. Även lärarintervjuerna genomfördes anonymt och de 

informerades om hur materialet skulle bearbetas och användas. Genom att noggrant 

informera de inblandade i studien om deras roll samt att avvakta godkännande från 

vårdnadshavare uppfyller undersökningen vetenskapsrådets informations och 

samtyckeskrav.  

Uppgifterna om de medverkande i intervjuerna är hemliga, alltså konfidentiella och 

sekretess råder gällande all information som framkommit i intervjuerna. Vetenkapsrådets 

konfidentialkrav förklarar att alla uppgifter ska ligga under sekretess och utomstående ska 

inte ha någon som helst möjlighet att identifiera de medverkande. Detta informeras 

informanterna om och under transkribering och bearbetning av resultat döper vi om 

deltagarna. På så vis uppfylls kravet om sekretess.  

Enligt nyttjandekravet ska alla uppgifter om de inblandade endast användas till forskning. 

Uppgifterna kommer inte användas för kommersiellt bruk, likaså inte till andra icke-

vetenskapliga syften, detta faller under nyttjandekravet. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 

I det här avsnittet presenteras resultaten från intervjuerna under fyra olika teman, efter 

varje tema följer en analys. I resultatet heter lärarna Anna, Bella och Carin, övriga namn 

representerar elevröster. Det finns inga samband med de intervjuades riktiga namn, inte 

heller elevnamnen har någon egentlig koppling till kön.  

 

5.1 Självkänsla 

 

Enskilda samtal genomfördes med lärarna Anna, Bella och Carin. De fick alla frågan om 

hur de arbetade för att stärka elevernas självkänsla. När Carin funderat en stund kommer 

hon fram till att det är många delar som påverkar men att det viktigaste, det hon kan göra 

varje dag är att visa respekt och ha en relation till eleverna. Under elevintervjuerna verkar 

det finnas en övergripande uppfattning om att läraren borde se och lyssna på alla elever 

lika mycket. Billy berättar så här: 

- Den ska vara snäll mot alla elever. 

Att läraren är lyhörd och lyssnar på allas röster verkar vara viktigt för eleverna. Så här 

förklarar Jacob när vi frågar vad läraren kunde gjort annorlunda när Pelle blev felaktigt 

anklagad. 

- Ja, han skulle kolla först om de verkligen va sant, då kollar man typ va dom andra 

säger lite. 

Läraren Bella säger att man måste uppmärksamma varje individ och förklarar vikten av 

att hälsa varje morgon och eftermiddag. Alla lärare ger exempel på detta som ett bra sätt 

att hela tiden försäkra sig om att man gett eleven en liten stund och chans till personligt 

möte. Bella menar att det är det mest grundläggande hon kan göra för att verkligen se 

varje elev minst en gång om dagen. Hon menar att i en stor klass är det inte alltid säkert 

att hon hinner se eller samtala med alla varje dag. Genom att hälsa, kolla eleven i ögonen 

och trycka dess hand förmedlar hon ändå något som bygger en personlig relation dem 

emellan. Bella säger att hon ofta efter att eleverna slutat kan komma på att hon inte hunnit 

med alla, frågat hur någon mår eller gett någon som behöver det en del av sin tid. Att 

behöva känna så tycker hon är hemskt och har ett eget sätt att försöka hinna med alla. 

- … tänka att man nästan har något system att idag ska jag minsann ägna mig tid åt 

henne eller honom.  

När eleverna diskuterar hur man kan tänkas må en klass som Pelles så tror de att man 

skulle vara ledsen. Där tryggheten till läraren är viktig, precis som tryggheten i gruppen.  

- Man ska känna så här, när man känner sig trygg, då känner man att man har 

mycket kompisar och man leker mycket o att läraren inte är så dum.  

Om en lärare inte är snäll så är elevernas generella uppfattning att det kan gå illa 

för att man inte lär sig något.  

- Man kommer nästan inte, nästan inte kunna göra nånting. 

Läraren Carin tycker det är viktigt att eleverna ska känna att de blir sedda och 

uppmärksammade. Hon ger dem chansen att tala fritt och öppet, inte tysta ner någon även 

om det den personen säger är fel. Det finns alltid något positivt menar hon och det är 
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lärarens viktigaste uppgift, att uppmuntra och belysa det som är bra och viktigt. Bella 

känner att det ofta blir vissa man säger åt och ”hänger ut”, eftersom de inte har klart för 

sig vad som gäller. 

Läraren Anna beskriver hur hon i början av sin karriär var rädd för att tvinga eleverna att 

redovisa och tala inför klassen. Idag börjar hon redan i ettan med att låta dem dela med 

sig av sina berättelser och teckningar längst fram i klassrummet för de övriga 

klasskamraterna. 

- Liksom man bara begär det, sen kan man inte begära att den blyge ska höras ända 

längst ner, utan då får man ta över lite och så säger man det en gång till och så 

gör man exakt samma för någon som sa de starkt. 

Anna förklarade vidare att hon gör så för att ingen ska bli utpekad, och att hon gör lika 

med alla fyra som redovisar den gången, ”man gör lika fast olika”. Bella arbetar på ett 

liknande sätt och tycker det är viktigt att tidigt låta eleverna gå fram och tala högt inför 

klassen, ibland handlar det bara om att berätta om sitt gossedjur eller läsa högt ur 

måndagsboken. Hennes viktigaste uppdrag är då att hålla efter de i publiken, hugga på 

dem som inte lyssnar och se till att det är tyst, att publiken applåderar. Bella stärker också 

den som talar genom att belysa och framhäva vissa detaljer högt inför andra. 

- Om det är någon som inte skrivit mer än en torftig liten mening i början, men 

kolla bilden! Kolla vad han har gjort! Han har tänkt att personen står från sidan. 

Att gruppen kan vara med och stärka varandra tycker lärarna Anna och Bella är en 

naturlig bit, men att det är olika beroende på vilken grupp man har. Vissa har det 

naturligt, som i Annas klass där de är snabba på att applådera när någon som tidigare 

kämpat för att få ihop tre meningar, plötsligt skriver en hel sida.  

Att själv vara klantig och göra misstag menar Anna är hennes bästa knep för att stärka 

elevernas självkänsla. Eleverna ska inte känna rädsla inför att göra misstag eller råka göra 

bort sig inför klassen. Därför bjuder hon gärna på sig själv och visar sina känslor öppet 

inför klassen, hon gråter när hon läser högt och förklarar att det är för att hon är så 

känslig. Att ha känslor är en naturlig del och hon tycker det är viktigt att visa att man är 

mänsklig.  

- Man vill just få den här, att det är inte är hela världen och vad tråkigt de skulle 

vara om alla var lika! 

Eleven Nils tycker det är viktigt att man kan få göra lite fel ibland, utan att lärare och 

elever skrattar. Nils tycker också det är viktigt att läraren kan förklara på olika sätt så man 

förstår.  

Läraren Anna tycker att barn idag är mer armbågiga och att hon även ibland arbetar för 

att dämpa elever med för bra självkänsla. 

- En del har ju nästan för bra självkänsla och tror dom är världsbäst på allt, när 

dom liksom bara ska framhäva sig så de är att trycka ner vissa och höja andra, 

det är ju det ständiga. 

Läraren Carin förklarar också att en viktig del i att stärka elevers självkänsla är att ställa 

rätt krav och att ge uppgifter som är på rätt nivå. Att hitta den balansgången tycker hon är 

svår men att det handlar om att känna den eleven och känna av hur mycket man kan 

pressa utan att det påverkar självkänslan, utan istället motiverar. Läraren Anna menar att 

det är ett dilemma att man inte alltid räcker till att stötta de ”svaga” eleverna, hon känner 

sig då otillräcklig eftersom hon inte är delbar. Hon ser vad eleverna har för behov men 

resurser saknas. 
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5.1.1 Analys 
 

Att självkänslan och det egna måendet är starkt kopplat till positiva känslor från kamrater 

och lärare är alla som medverkat i undersökningen överens om. Eleverna förklarar det 

enkelt, genom att tala om att det ska vara roligt i skolan och att läraren ska vara snäll och 

rättvis. Kostenius och Bergmark (2011) beskriver att bekräftelse och uppskattning är det 

som har starkast effekt när det kommer till att utveckla självkänslan. Att självkänsla inte 

är något man ger utan något man själv skapar i reflektion av andra är forskningen överens 

om. Hundeide (2006) talar om hur barn växer upp i en social värld och Mead (1976) 

utvecklar detta genom att förklara att självet byggs upp och utvecklas ur andras åsikter 

och en förhandling mellan jag och mig. Där dels den egna uppfattningen men framförallt 

andras åsikter speglas och påverkar synen på självet.  

Lärarna i undersökningen ser utvecklandet av elevernas självkänsla som en naturlig del i 

det dagliga arbetet och en grundförutsättning för lärandet i alla dess former, de värderar 

därför det personliga mötet med varje elev högt. Bergmark och Kostenius (2011) 

förklarar att genom att ha en dialog som bygger på tillit och förståelse med varje elev, får 

samtalen en djupare mening. Vilket tydligt motsvarar lärarnas ständiga arbete och 

pusslande för att skapa och utveckla en meningsfull relation till eleverna. Verkligheten i 

sin tur tvingar lärarna att lägga upp diverse strategier för att förverkliga detta och 

begränsas av gruppens omfång, resurser och tid.  

Harter (1999) menar att när elever talar om självkänsla så är det oftast starkt kopplat till 

kompetenser som talang och färdighet, en del av den social utvecklingen är just att koppla 

förutsättningar till varandra och få en mer nyanserad bild och uppfattning om sig själva. I 

samtalsintervjuerna med eleverna gjordes få kopplingar till självkänsla och det inre 

måendet, något som kan tolkas som att eleverna inte är särskilt medvetna om det eller 

ovana att samtala om det.  

I den teoretiska bakgrunden återkommer flera gånger elevers behov av acceptans i 

gruppen och behovet att delta i gemenskapen. Eleverna reflekterar över att ömsesidig 

acceptans mellan lärare och elever är viktigt för att man skall kunna lära sig. I Maslows 

behovspyramid återfinns acceptansen på nivå två (Jerlang 2007), ett behov som 

kännetecknas av den sociala tillfredställelsen där vänskap, status och kontakt med andra 

människor står i fokus. Dahlqvist (2011) är inne på samma spår som Harter (1999) att 

prestationer tar en stor plats. Reflektion över den egna insatsen sker snarare i nästa nivå 

som präglas av en egen förståelse av sin egen sociala insats.  Man kan tydligt i 

undersökningen se att elevernas behov av acceptans och vänskap spelar en större roll än 

reflektion över den egna insatsen.  

Genom att ha en dialog som bygger på tillit och förståelse med varje elev, får samtalen 

mellan lärare och elev en djupare mening precis som de intervjuade lärarna själva tycker. 

Läraren Carin försöker vara noga med att lyfta elevernas egenskaper och åsikter, detta 

förklarar Bergmark & Kostenius (2011) ger eleven inspiration och motivation. En nära 

relation mellan lärare och elev tycker lärarna i undersökningen är viktigt att ha och 

vidhålla. Även eleverna verkar vara av uppfattningen att en bra relation med läraren där 

denne lyssnar på eleven ger dem lust att lära. Att det oavsett relation råder en respekt för 

läraren är också tydligt, för även om eleverna själva inte uppfattar i vilken grad lärare 

påverkar deras inre självkänsla så uttrycker de en oro i att inte bli sedda eller bli illa 

behandlade. Vidare förklarar Bergmark & Kostenius (2011) att när eleven blir sedd, hörd 
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och respekterad så ger vi dem automatiskt uppskattning och bekräftelse, något som 

lärarna under intervjun verkar arbeta mycket med.  

Läraren Anna har en öppen atmosfär i sitt klassrum där hon gärna bjuder på sig själv och 

visar gärna sina känslor. Hon försöker på detta viset förklara för sina elever att det är okej 

att vara sig själv. Hundeide (2007) menar att vuxna och speciellt lärare är vägvisare för 

elever och genom att själv vara öppen visar Anna hur eleverna själva ska kunna se och 

förstå sig själva. Taube (2007) stärker detta genom att förklara hur lärarens positiva 

självkänsla gör att elevernas självkänsla stärks. Man kan dessutom ställa detta i relation 

till Hundeide (2006) som beskriver hur betydelsefulla vuxnas dialog med eleven är av 

yttersta vikt för att elevens ska utveckla egenskaper och värden. Betydelsefulla vuxna, 

såsom läraren, kan liknas vid en mentor som påverkar elevens utveckling. Genom att 

bjuda på sig själv, ha högt i tak och visa sina känslor fungerar Anna som en mentor som 

lär barnen att man duger som man är.  

När läraren Anna talar om att dämpa och trycka ner elever med för hög självkänsla säger 

hon det med ett skratt, det låter illa men sägs med en glimt i ögat. Harter (1999) menar att 

elever i de lägre åldrarna ofta överdriver och gärna framhäver sin skicklighet och sina 

förmågor till något stort. Att Anna dämpar vissa elever handlar om att få rådande balans i 

klassrummet så de med svag självkänsla inte ska skrämmas och jämföras med de med 

överdriven.  

 

5.2 Klassrumsmiljö och trivsel 

 

Under samtalen diskuterades trivsel i skolan och lärarna fick berätta om hur de arbetar för 

att trivsel skulle råda i klassrummet. Läraren Bella sa direkt: 

- Vi-känslan är ju superviktigt när man talar om en grupp, både vi-känslan 

och individuella självkänslan. 

Hon förklarar att man försöker skapa ett positivt klimat där eleverna är måna om 

varandra, ibland får man en grupp där det redan finns naturligt men ibland krävs det 

mycket arbete. Att samtala är nyckeln, att diskutera hur man beter sig mot varandra, hur 

man får alla att må bra.  

Eleverna diskuterar vad som behövdes för att man skulle trivas i skolan. Alla är överens 

om att det var viktigast att ha kompisar. Leker man mycket och har kompisar så känner 

man sig trygg och då blir skolan rolig. En elev förklarar svårigheterna i att skaffa en 

kompis. Hon tänker att man måste ta reda på innan vilka egenskaper den har och kolla om 

de överensstämmer med önskvärda egenskaper som man tycker att en kompis ska ha. Har 

den det, så kan man fråga om man ska vara kompisar. En annan elev förklarar att om man 

ser att någon är ensam, eller inte gör någonting så kan man gå fram till den och fråga om 

den vill vara med, om man gör så ett par gånger så kanske den personen tillslut vågar 

fråga själv. För man kanske inte alltid vågar fråga om man får vara med. David och Elin 

tycker också att ibland måste den som är ensam själv också försöka. De själva berättar att 

det inte alltid är så lätt, de har stött på klasskamrater som blir arga när man försöker vara 

snäll eller som missförstår.  

- Ibland så får han en kompis sen blir dom på olika lag å då råkar han ta 

bollen lite, då blir han arg och då vill ingen vara kompis men han längre. 



23 

 

Eleverna tycker efter att ha sett filmklippet att Pelle Svanslös lärare är orättvis, speciellt 

mot Pelle som får svårare frågor. Någon menar att de andra katterna trivs i klassen 

eftersom de har svans och därför inte blir retade. De som trivs bäst är de som får lätta 

frågor och som läraren tycker om. I två av grupperna såg man det som ett alternativ att 

flytta ifall man hade hamnat i en sådan klass. Om föräldrarna inte skulle gå med på det 

fanns det ett annat alternativ. Så här tänker Klara: 

- Då rymmer man kanske … för katter hittar ju alltid hem! 

Eleverna beskriver hur de gör i sin klass för att alla ska trivas och känna trygghet. Flera 

elever förklarar att de hjälps åt i klassen med uppgifter som kan vara svåra. Man får till 

exempel inte skratta åt varandra om någon gör fel, för då blir personen ledsen och då 

känns det jobbigt för den. Men ibland kan det vara så att någon är rolig och då kan det 

vara okej att skratta. Det kan vara svårt att se skillnaden men Petra har ett knep. 

 - Typ om man blir ledsen eller om man ler tror jag. 

Om personen ler är det ofta okej. Men det vet man inte alltid för personen kanske bara 

låtsas menar eleven Billy. 

  - Kanske ler för att dölja sin sorg.  

Andra regler som eleverna har i klassen är att man inte får retas eller luras. Ett sätt som 

gör att eleverna trivs överlag är när man får göra roliga grejer och ha roligt i skolan. Till 

exempel får den som fyller år tjugo minuter i skolan som den får bestämma över och hitta 

på något som den tycker är kul.  

Läraren Carin försöker skapa gemensamma roliga tillfällen med klassen, aktiviteter där 

alla är inkluderade. Bella har nyligen jobbat med ”hemliga kompisar” och hon tror på 

vikten av att ha gemensamma positiva händelser. Även Anna är inne på samma spår, och 

tänker på hur hon ska bevara den glädjen som elever i lågstadiet redan har.  

- Man får mycket gratis när man har lågstadiet, men jag hoppas ju att jag ska 

ha sådana här härliga barn vidare i systemet. Att jag inte ska döda liksom 

den här glädjen, att dom inte ska vara skoltrötta när de lämnar mig. 

Hon försöker ta till vara på elevernas glädje, göra en stor sak och lyfta upp glädjen i 

lärandet. Hon tar som exempel när någon elev vill berätta om en bok som hon läst hemma 

och så gärna ville berätta för klasskamraterna om.  

 

5.2.1 Analys 
 

Om man skapar en varm och trygg miljö i klassrummet är det lättare för eleverna att 

trivas och utvecklas (Taube 2007). Wrethander Bliding (2007) förklarar den verklighet 

som skolan är i, att elever tvingas in i olika gruppkonstellationer, oftast ansvariga av 

lärare och att skolan på så vis blir en social arena och plats för den sociala utvecklingen. 

Lärarens verklighet är med andra ord att hantera både individen och gruppen. Dahlqvist 

(2011) beskriver att grunden för en god lärandemiljö är goda sociala relationer och 

ömsesidig respekt.  

Eleverna beskriver det när de talar om vikten av att känna sig trygg i klassen och att ha 

många kompisar. Läraren Bella försöker skapa en sådan miljö genom att skapa vad hon 

kallar en vi-känsla, där gruppen hålls samman av gemensamma positiva erfarenheter, och 

gemensamma diskussioner om hur man behandlar och beter sig mot varandra. Förutom 
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sin egen insats i att uppskatta individen arbetar hon alltså för att alla i klassen ska vara 

måna och bry sig om varandra. Thornberg (2006a) beskriver att människan utvecklar 

värden och attityder i sociala samspel. Genom att läraren medvetet skapar ett positivt 

klimat, förmedlar läraren sina värden och planterar dem i gruppen. Bella beskriver det 

som att hon vill att eleverna ska vara måna om varandra och Anna vill skapa en positiv 

atmosfär.  

Lärarna skapar sitt klassrumsklimat både genom att utforma och upprätthålla regler, alltså 

ett förebyggande arbete och som ett främjande arbete genom att själva förmedla och 

gestalta dem i det dagliga mötet. De implicita värdena menar Thornberg (2006a) är 

svårare att förmedla men ett sätt är att lärarna själva gestaltar och använder sina värden i 

bemötandet med eleverna.  

När eleverna talar om trivsel presenterar de gärna exempel på vilka regler som gäller på 

skolan och i klassrummet. Thornberg (2006a) förklarar att de explicita värdena ofta 

kommer till uttryck som regler och är mer gripbara för omgivningen att förstå och 

förklara. Det märks under samtalet att lärarna är mer bekväma i att diskutera det 

förebyggande arbetet även om det främjande tar lika stor plats och värderas minst lika 

högt. Om lärarna har svårt att beskriva hur de arbetar främjande är det kanske inte så 

konstigt att det är ännu svårare för eleverna att beskriva det. Att läraren är snäll kan vara 

beskrivning nog, eller att de har förtroende och vänder sig till läraren vid problem. 

Eleverna beskriver hur de gjorde i sin klass för att alla skulle trivas, alltså vilka värden 

som rådde. Man ska hjälpas åt och se till så att ingen blir ensam eller utanför. Om man 

ser någon som verkar ledsen eller ensam kan man prata med den personen. Det är alltså 

gemensam uppfattning i klassen om hur man beter sig. Att läraren står bakom dessa 

värden kan vi med forskningen i bakgrunden snabbt konstatera och även om eleverna 

förverkligar dem vore det intressesant att ta reda på om de förstår innebörden i det, eller 

om de följer regler för att de ska följas. Följs de för lärarens skull eller för eleverna 

själva? 

Wrethander Bliding (2007) förklarar att i skolans sociala arena har eleverna sinsemellan 

en kamratkultur som utmärks av egna normer och värderingar. Säljö (2010) förklarar att 

barn följer mönster i skolan och tar sig an sociala normer och regler som vägvisare, de 

omvandlas till osynliga spelregler som inte lärarna alltid förstår och deltar i. Wrethander 

Bliding (2007) menar att det är inte säkert att lärarens regler är densamma i den rådande 

kulturen. De kan omvandlas till någonting nytt och ha en annan innebörd barnen emellan. 

När eleverna diskuterar inkludering så framkommer det att det inte är så lätt i alla lägen 

att följa de givna reglerna. Eleverna beskriver att man ska inkludera, man ska be någon 

vara med, men kommer så småningom fram i att det inte alltid är så lätt. De nämner de 

lite smått och ett barn pratar om att göra en lista ur vilken man kan värdera olika 

egenskaper och försöka matcha dem med någon annan. Då är eleverna tänkas vara inne 

på det vi tolkar som personkemi, och att inkluderingen inte alltid kan vara så lätt om den 

inte stämmer överens. Samtidigt finns det explicita värden och normer i form av regler 

som säger att alla får vara med och att man ska vara kompis med alla. Noddings (2005) 

menar att regler mot våld och utanförskap inte ger den fulltständiga trygghet som önskas, 

utan att skolans ansvar är att stärka eleverna inifrån så att de då utvecklar en inre 

trygghet.  

För att få elever att trivas i skolan försöker lärarna skapa glädje och lust i klassrummet. 

De jobbar hela tiden med att skapa roliga tillfällen som ska lyfta glädjen för eleverna. 

Eleverna verkar tycka att roliga aktiviteter som genomsyrar vardagen gör att de trivs och 

tycker att det är kul att vara i skolan.  Att ha roligt varje dag är en viktig del i elevernas 
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utveckling, enligt dem själva. Det ger också en längtan till skolan och en plats fylld med 

positiva känslor.  

5.3 Lärarens roll 

 

Eleverna fick under samtalet diskutera läraren i filmen och hans sätt att vara. Alla grupper 

var överens om att läraren agerade fel och att han var orättvis. Han gav flera katter för 

lätta frågor medan Pelle fick så svåra att de själva inte ens kunde räkna ut dem. De tyckte 

också det var fel att läraren gav Pelle straff. Några elever skulle vilja straffa läraren 

tillbaka. En tjej hade om hon gick i den klassen, sagt till läraren inför alla att hon inte 

tyckte om hur han behandlade eleverna. En annan elev tyckte att en sådan lärare som var 

på filmen inte borde jobba som lärare, han kanske till och med borde sitta i fängelse. 

Några av eleverna kom fram till att om en lärare är så sträng och elak så vågar man till 

slut inte räcka upp handen, ifall man har fel.  

- Får man ingen hjälp, så struntar man till slut i att gå till skolan och då kan det gå 

illa i framtiden, för man lär sig ingenting och kommer inte kunna göra något 

heller.  

Att en lärare skulle vara snäll och rättvis återkom eleverna till vid flera tillfällen under 

samtalen. Om en lärare har en favoritelev så blir det tråkigt för alla andra i klassen som 

inte får samma uppmärksamhet. Ingen elev trodde att filmens Pelle trivdes med sin lärare 

och sin klass. På frågan om de själva skulle trivas i Pelles klass om de hade en sådan 

lärare rådde det delade meningar om. De flesta sa att de inte skulle trivas där eftersom 

läraren var orättvis, gav vissa elever straff samt hade favoritelever och syndabockar. 

Vissa kunde dock tänka sig att gå i klassen, så länge det inte var dem läraren var elak mot 

så var det inga problem. En annan elev menar att hon, även om hon var lärarens favorit, 

ändå inte hade velat gå i den klassen. 

Att man har stort förtroende för läraren var tydligt. De gav exempel från rasten, om de 

själva inte kunde lösa situationen eller om någon blir arg gick det att vända sig till 

läraren. 

Läraren Bella har under sina år som lärare accepterat att det är svårt att ge eleverna exakt 

lika mycket av sig själv, men genom de små sakerna som att ge alla tid till personlig 

rättning eller en stund med läsläxan så når hon ut till alla ändå. Även Anna diskuterar 

svårigheterna i att vara rättvis.  

- Dom förstår inte alltid det här, att rättvist är inte alltid rättvist, alltså exakta 

mått, utan rättvist kan vara att jag ägnar så mycket tid till den och den så… 

att det är olika. 

Att ge tid åt dem som mår dåligt menar läraren Anna är jätteviktigt, men det är svårt att 

räcka till. Ofta upplever hon att det sker under de värdefulla halvklasstimmarna, att vissa 

elever som för tillfället har det svårt hemma ofta känner efter lite extra. Då kan hon känna 

att värdefull tid går åt till att lyssna och trösta, när hon egentligen hade behövt ägna sin 

uppmärksamhet extra åt de barnen som är svaga i ämnet.  

- Då måste man ju ta o prata om det, som berör dem. Det går ju inte att prata 

matte då! 

Att räcka till beskriver samtliga lärare som det svåraste dilemmat, ett dubbelt ansvar både 

för gruppen och för individen. Anna beskriver bara svårigheterna i när en elev plötsligt 

blir sjuk, någonstans måste ju eleven ta vägen samtidigt som resten av gruppen skall 

sysselsättas.  
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- Man får kuta ner och lägga dem på en soffa, och hoppas att någon där nere 

(fritids) ser efter eleven. Annars får den ha det dåligt här i hörnet och bädda 

på några kuddar för att man är själv med så många.  

Läraren Carin uttrycker en liknande frustration, att det alltid finns mer man skulle kunna 

göra. Eleverna förklarade hur de kände inför att vända sig till sin lärare om något hänt, de 

flesta kände fullt förtroende medan några tyckte att läraren inte alls alltid förstod. Att bli 

trodd på av läraren var viktigt. Det var dessutom orättvist av läraren i filmen att inte 

lyssna på alla när de blev oense på rasten.  

Läraren Bella förklarar att man som lärare måste ha tentakler utåt och försöka hålla koll 

på vad som händer under raster och i korridoren. Att det finns ögontjänare är hon 

medveten om, och det är svårt att se och höra allt.  

- Ofta har man tur att det kommer några och berättar så man har koll. 

Några elever tyckte att läraren inte alltid ser allt som händer och det rådde delade 

meningar om när läraren behöver ingripa och vad som egentligen är viktigt. Ett barns 

perspektiv på vad som är viktigt och en lärares skiljer sig åt. Att ingripa när någon slår sig 

tycker eleverna är viktigt, men vissa elever kände sig ledsna när läraren inte förstår och 

tar deras problem på allvar. Stora problem för eleven ses ibland som små för läraren. 

Bella menar att man inte alltid kan ägna värdefull lektionstid åt att diskutera och reda ut 

allt som hänt på rasterna. Hon markerar då för eleverna att hon inte vill ta de 

diskussionerna, att man inte kan älta fotbollsregler i alla evighet. Samtidigt tycker hon det 

är viktigt att ibland se förbi skolämnena och diskutera det som är viktigt. Det är en svår 

balansgång menar hon och det gäller att vara lyhörd och känna sin klass.  

Läraren Anna tycker att en stor del av skolvardagen går ut på att lösa konflikter mellan 

eleverna, även konflikter och händelser som hänt på fritiden. Det finns till och med 

föräldrar som ringer till Anna och ber henne lösa konflikter som har hänt i hemmet. 

Ibland känner hon att föräldrarna har väldigt höga förväntningar på henne. Hon känner 

vid sådana tillfällen en enorm frustration gentemot föräldrarna. Samtidigt menar hon att 

det är av största vikt att eleverna trivs i skolan och det som händer på fritiden har stor 

betydelse för elevernas känslor även i skolan. 

Att inte dra fram stora trumman för varje liten grej menar Anna är a och o. Genom att 

tidigt förklara för föräldrarna vad som är relevant och inte att diskutera gällande 

konflikter leder till att föräldrarna få en bättre förståelse för vilka konflikter som tillhör 

skolan och vilka som tillhör det privata. Anna menar att det inte fungerar att ringa runt till 

föräldrar vid varje liten konflikt men vid stora grejer är det en helt annan sak. 

Relationsarbetet menar läraren Carin är en jätteviktig del av lärarens arbete.  

- Att ha en relation med varenda en, de känner jag nog att jag försöker inte bara 

att jag är läraren och du eleven och jag ska lära dig saker utan att vi även har en 

relation, jag är intresserad av hur du mår, hur det går och så. 

När eleverna diskuterade regler och sätt att vara för att känna trygghet i klassen så 

menade de att det är lärarens roll att säga till när någon gör fel. Några elever sa att de 

själva också kunde ta tag i det om läraren inte kunde, men överlag är det lärarens roll att 

säga till när någon gör fel eller beter sig fel.  

Carin har en vision i sin lärarroll att varje elev ska uppmuntra och lyfta varandra, ansvaret 

ska vara jämt fördelat och alla ska hjälpa alla. Därför måste hon skapa ett klimat där det 

finns utrymme att arbeta så och själv vara förebilden. 
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- Över huvud taget vill jag att det ska vara öppet och jag tror att dem är ganska 

öppna mot varandra och släpper fram varandra, sen vet inte jag om det är jag som 

har gjort det för dom fungerar väldigt bra ihop. 

 

5.3.1 Analys 
 

Eleverna förväntar sig att läraren ska vara rättvis mot alla elever. Ett begrepp som visade 

sig vara svårt för eleverna att själva förstå vad det innebar. Utifrån klippet uttryckte alla 

att Pelles lärare var orättvis och att det var dåligt, dels för att han inte var snäll och 

dessutom gjorde det svårare för Pelle. När eleverna sedan reflekterade över hur de andra 

eleverna kunde tänkas känna inför sin lärare så trodde de att de trivdes, eftersom det inte 

var de som drabbades av orättvisan. Några kunde till och med själva tänka sig att gå i 

klassen så länge läraren var rättvis mot dem. Orättvisan var bara dålig för de som fick 

negativ effekt av den. Att som lärare vara rättvis menade eleverna var det viktigaste, 

därefter skulle läraren vara snäll. Hur en lärare är snäll eller någon vidare utveckling av 

begreppet var svårt för eleverna att skapa. Thornberg (2006a) beskriver hur elever har 

förutbestämda förväntningar på läraren, dels att de är på ett visst sätt, såsom snälla och 

rättvisa, men eleverna erkänner dessutom dem som legitimerade ledare. De förväntar sig 

att lärarna ska ha makten och bestämma och ifrågasätter inte heller denna roll.  

Thornberg (2006b) diskuterar tilltron som elever behöver känna inför lärarens 

kompentens att skapa rättvisa regler. Reglerna fungerar som ett socialt kunskapsförråd, de 

ger dem ett skydd mot kränkande behandlingar och skapar ordning och välmående. 

Reglerna blir till rutiner som upprätthålls mellan lärare och elever, det blir allmänna 

gemensamma förväntningar om den sociala konstruktionen som råder.  

Om lärarna är medvetna om denna makt är svårt att se i samtalen, men någonstans ligger 

de ömsesidiga förväntningarna (Hundeide 2006) djupt dolda och är självskrivna i skolans 

värld, lärarna verkar inte reflektera över de ömsesidiga förväntningarna när vi samtalar 

om deras roll och påverkan på eleverna. De lämnar istället frågan öppen, att mycket 

handlar om elevgruppen men att de hoppas kunna bidra och påverka. 

Eleverna kunde ibland känna att läraren inte lyssnade på deras problem som enligt dem 

var väldigt viktiga. Att läraren ibland kunde strunta i deras konflikt eller problem gjorde 

dem ledsna men alla verkade vara överens om att det som var allra viktigast, det vill säga 

om någon slagit sig, tog läraren tag i. Lärarna hade över lag en åsikt om att alla problem 

inte gick att lösa i skolan och av dem, då det skulle ta för mycket tid från lektionerna. 

Thornberg (2006a) beskriver lärarens roll som komplicerad med ett begränsat 

handlingsutrymme vad gäller mötet med eleverna. De begränsas även i tid och blir 

tvungna att prioritera och väga av vad som är värt att ta upp till diskussion och inte.  

I dessa fall är risken stor att eleverna känner sig bortsedda om läraren inte prioriterar ett 

specifikt problem som viktigt, även om det för eleven är en stor sak. Hundeide (2006) 

menar att lärare vid sidan av vuxna är de mest betydelsefulla vuxna i elevernas närhet och 

som dels vägleder men också representerar tryggheten dit känslor och förtroende om 

uppfattningar är starkt sammanknutna. När eleverna samtalade om läraren utgår de ett 

elevperspektiv där läraren står ensam som vuxen vägledare och har inte insikten i att 

läraren i sin tur har fler än en att ta hänsyn till. För en elev kan en ”svikande” lärare ses 

som stort även om det ur lärarens synvinkel handlar om en komplicerad verklighet där 

många behov ska tillgodoses och tas hänsyn till. 
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Samtliga lärare beskriver det som ett dilemma att inte räcka till för alla. I samtalen visar 

lärarna på flera exempel där de hela tiden ställs inför val och i de allra flesta fallen 

prioriterar eleverna före undervisningen även då de inte låter onödigt tjafs ta upp all tid. 

Anna diskuterar bland annat förväntningarna som även föräldrar har och hur man tacklar 

dem. Bergmark och Kostenius (2011) menar att lärarna behöver visa omsorg och värna 

om eleverna, något som tydligt märks bland de intervjuade lärarna. Det är det som ger 

upphov till frustrationen som lärarna uttrycker.  

Lärarens roll präglas alltså av elevers starka förväntningar på skolan som är förankrade i 

de kulturella och sociala arven hemifrån samt föräldrars direkta förväntningar. Säljö 

(2010) uttrycker att skolan har förväntningar som är djupt kulturellt förankrade och som 

gå i arv. Utöver de förväntningar som finns från samhället har lärarna också en 

inneboende omsorgskänsla och dessutom ett uppdrag enligt skollagen. Alla dessa faktorer 

påverkar och kommer till uttryck i deras lärarroll. En roll som de tillfrågade lärarna 

menar tar lång tid att hitta en hållbar balans i och bli tillfreds med. 

 

5.4 Utanförskap 

 

I fallbeskrivning som lärarna fick upplästa berättades det om en elev som kände sig som 

världens ensammaste, efter att hennes kompisar fått inbjudningskort på skolan till ett 

kalas hon inte var bjuden på. Vi bad då lärarna att beskriva sina känslor kring det de fick 

höra, hur de hade reagerat om det var deras klass och dilemmat med att hantera problem 

som egentligen inte är skolans ansvar. Alla lärare upplevde obehag och irritation när de 

hörde berättelsen. Bella:  

- Jag blir jätteirriterad och känner att det är jättesvårt… det som är på fritiden, är ju 

inte vi men vi blir ofta indragna i det.  

Alla är eniga om att det är en komplicerad situation där gränsen mellan vad som är 

skolans ansvar och hemmets är hårfin. Att skolan blir den plats där de förväntas lösa 

hemmet problem, gör dem både irriterade och frustrerade. Läraren Anna beskrev en 

liknande situation som hon hade upplevt i sin klass något år tidigare. Då en utvald del av 

tjejerna i klassen varit på ett kalas och ville berätta om detta för övriga klassen. Anna fick 

då ta itu med problemet, förklara och reda ut något som hon egentligen inte var ansvarig 

för, eftersom vissa elever kände ett stort utanförskap.  

Läraren har en överblick över hur alla mår och vad som händer, det är svårt att inte tycka 

till om det som sker på fritiden. Att se hur vissa barn aldrig får gå hem med någon annan, 

eller tvärtom. Hon kan bara önska att föräldrarna förstod och kunde göra något. 

I Annas tidigare klass hade hon två elever som hade problem med regler och sociala 

koder och som därmed hamnade utanför. Samtidigt som hon hade förståelse för att de 

ingen ville vara med dem, så gjorde det henne också ont att se på. Med helhetssynen på 

eleverna såg hon tydligt att det var vissa elever som aldrig blev hembjudna till någon 

annan. 

- Samtidigt kan vi ju inte styra över, vi kan ju inte tala om för föräldrarna att 

ni måste bjuda in… asså vi kan ju inte styra över de med.  

I det här fallet tog det tid för de utstötta att komma in i klassen. Anna trodde det även 

berodde på att de redan hade en bild av dessa barn från förskola och förskoleklass. Hon 

försökte genom olika gruppkonstellationer sammanföra dem som inte hade valt varandra 
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automatiskt så att de fick upp ögonen för denne. Anna försökte avdramatisera det hela 

och menade att under kontrollerade former var de möjligt att göra en förändring.   

- Här var det ju verkligen en framgångssaga, där dom hittade varandra. Så 

hade dom roligt och helt plötsligt så var det andra som ville vara med dom, 

för dom gjorde så roliga saker och hade ju så fin koja eller vad de nu kunde 

vara. Det görs ju inte av sig själv.  

Eleverna fick beskriva hur de trodde att den som var utanför kunde tänkas känna. Alla sa 

att den som var utanför nog mådde dåligt och var ledsen. Eleven Alva sammanfattade 

tankarna kring känslor såhär: 

- Det e svårt å förklara.  

I samtalet diskuterades det hur man kunde se att någon var ensam, eleven Billy gav en 

förklaring. 

- Man ser att den går och suckar och tittar ner å går helt ensam o kanske 

sitter och ritar och är lite deppig.  

Eleverna ger flera exempel på hur man kan göra för att få den som är ensam att vara med. 

Man ska vara snäll och fråga om den vill vara med, kanske gå ihop till matsalen eller dela 

en frukt. Om man ser någon som känner sig deppig så tycker Cissi att man kan prata ut 

med den personen om vad som hänt och så kanske man kan hjälpa. David instämmer och 

föreslår att man kan fråga personen hur den mår. David och Elin tycker också att ibland 

måste den som är ensam själv försöka ta kontakt.  

I en av grupperna diskuterade de varför en del hamnade utanför ibland. Greta relaterade 

till klippet om Pelle, och trodde han var utanför därför att han inte hade någon svans. 

Men om man ordnade en svans åt honom, så skulle problemet vara löst.  

- Kanske om han hittar en jättefin svans! Som han har sytt till exempel sen får 

han den. För Måns retar ju Pelle för att han inte har någon svans, men om han har 

en så kanske han blir snällare behandlad. 

Ines tyckte Pelle verkade vara snällast och menade ändå att Pelle var bra som han var 

men att det skulle hjälpa med en ny svans. Billy tyckte att man borde införa skoluniform i 

skolan, för då behöver ingen hamna utanför om den har fula kläder.  

Några elever tyckte att det var Måns som behövde ändra på sig och bli snällare. Ett annat 

förslag var att Måns borde får känna på hur det känns att bli retad och att vara utanför, för 

då kanske han skulle förstå och blir snällare.  

Läraren Anna berättar om en tidigare klass som hon fick kämpa med, där hon efter varje 

rast blev tvungen att hantera diverse konflikter då dessa följde med in i klassrummet och 

påverkade undervisningen. Räddningen för den klassen kom i trean:  

- Alla bäckar små är ju viktiga, vi bytte liksom miljö, vi bytte hus, de blev 

som en nystart. 

Att de blivit äldre trodde läraren Bella också hade betydelse för den klassen, då de hade 

mer förståelse för varandra, fler förstod regler. Men det krävdes mycket arbete innan, 

bara en sådan sak som att konstruera grupper inför gruppuppgifter. Att dela på de 

självklara paren samtidigt som hon såg till att det alltid fanns någon kamrat i varje grupp.  

Att barnet är tryggt menar hon är grunden för att de ska utvecklas och må bra.  
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5.4.1 Analys 
 

Wrethander Bliding (2007) beskriver hur relationsarbetet och elevers sociala utveckling i 

skolan ständigt pågår utanför schemats ramar och oberoende av plats och miljö. Som en 

naturlig del sker utanförskap i större och mindre former och verkar som erfarenheter i den 

sociala utvecklingen. Barn lär sig hur man ska vara av varandra. 

I samtalen dök det upp flera exempel på hur man kan innesluta någon. Lättaste lösningen 

var att den som var utanför anpassar sig till omgivningen. Som i Pelles fall, även om han 

var trevlig och verkade snäll så skulle han lättare bli accepterad om han hade svans. Att 

eleverna befinner sig på nivå två i Maslows behovspyramid (Jerlang 2009) märks än en 

gång, där acceptansen och behovet att passa in präglar verkligheten och synen på 

utanförskap.  

Läraren Anna beskrev situationen hon hade i en tidigare klass, med elever som tydligt var 

utanför och hade problem med de sociala reglerna. Ur de andra elevernas perspektiv var 

deras bild av dessa skapade sedan lång tid tillbaka. Hundeide (2006) förklarade hur 

kontrakt ofta var svåra att ändra på när de slutits och kom att prägla relationerna i 

framtiden. Att personligheten är föränderlig framgår tydligt men att attityderna lever kvar 

och uppfattar gamla erfarenheter som sanna verkar vara problemet. Läraren arbetade 

aktivt med att innesluta dessa elever och ge dem redskap så de lärde sig och tillämpade de 

sociala värden som behövdes för att bli en del av gruppen. Hon fasade även in dem i 

gruppen genom att medvetet och strategiskt göra gruppindelning och tvinga dem att 

värdera om något, det tog tid men ledde enligt henne till en framgångssaga. Viktigt är 

dock att belysa de medvetna valen hon gjorde, att hon inte lämnade det på elevgruppens 

ansvar, då dessa kamratkulturer och gruppkontrakt är svåra att ändra på.  

Läraren kämpar för att se och känna av sin grupp men kan heller inte trolla och tvinga 

eleverna att innesluta den som hamnat utanför. Läraren Anna tog upp exemplet om de 

barnen som aldrig fick gå hem med någon efter skolan, hon led med dem men kunde inte 

praktiskt tvinga andra att bjuda hem dem. Wrethander Bliding (2007) menade som sagt 

att läraren med regler och uppmaningar inte alltid når fram med sitt budskap till eleverna 

utan måste förstå och se de kamratkulturerna eleverna befinner sig i och arbeta utifrån 

dessa. Något som läraren Anna ger exempel på, genom att hon tog hänsyn till 

svårigheterna i inneslutandet och utifrån dem hjälpte gruppen att inkludera varandra. 
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

Nedan följer en sammanfattning där analysens olika teman vävs samman och besvarar 

frågeställningar i form av en avslutande diskussion. Eftersom bakgrundsmaterial redan 

bearbetas i analysen belyses inte tidigare forskning lika tydligt i avsnittet. 

 

6.1 Trivsel i klassrummet 

 

Att beskriva arbetet för fostrande, personlig utveckling och trivselarbete tycker lärarna i 

undersökningen var svårt. Det finns inget färdigt, formulerat recept på hur man gör eller 

hur man lyckas med sin klass. Det är ett arbete som sker varje dag, ett förmedlande och 

ett gestaltande, ibland som medvetna samtal och ibland som oreflekterade handlingar.  

Enligt läroplan och skollag har lärare i uppdrag att förmedla sociala normer och värden. 

Men med hjälp av tidigare forskning har det i bakgrund och analys framhävts att lärare 

inte endast är programmerade med skolans föreskrivna värden. I mötet med eleverna 

kommer de egna värdena till uttryck som påverkar lärarens handlande och bemötande. 

Läraren är inte en konstruerad person utan en social varelse, precis som alla människor, 

med erfarenheter som ofrånkomligen präglar överföringen till eleverna.  

Det sociala arbetet ska genomsyra skolans vardag och verka parallellt med övrig 

undervisning. I analysen framkommer det att det positiva klimatet i skolan, den 

välmående gruppen och det personliga mötet är alla faktorer som stärker elevens 

självkänsla.  Eleverna kommer till skolan med olika normer, värden och sociala 

erfarenheter som kommer påverka mötet med lärare och andra elever. Eleverna bär med 

sig sina erfarenheter in i nya relationer, både med lärare och med klasskamrater.  

I studien uttrycker eleverna att det viktigaste i skolan är att ha en kompis. Det har i 

analysen konstaterats att kamratkulturen och den sociala träningen elever mellan är en 

naturlig process som måste få utrymme att finnas. Det är i skolan eleverna lär sig och 

utvecklar sin sociala kompetens. Lärarna i studien förklarar att de inte kan och inte ska 

styra i alla lekar, konflikter och samspel. Det är inte bara för att lärarna ska få en hållbar 

arbetssituation utan som tidigare framhållits är det även en viktig del av elevernas 

utveckling. Eleverna måste på egen hand få sociala erfarenheter men läraren vägleder och 

ser till att det sker på rätt villkor och inte går ut över undervisningen och attityden till 

lärandet. Inte heller kränkande behandling, mobbning och ofrivilligt utanförskap ska få 

finnas i skolan eller i samhället. 

Det framkommer tidigare i studien att elever har mycket att ta hänsyn till när elever 

tvingas in i en grupp som skolan konstruerat. Skolan ställer omedvetna krav att alla ska 

samspela och komma överens. I analysen har det tidigare diskuterats att eleverna drivs av 

att passa in och är i en ålder där acceptans och grupptillhörighet är ett av de mest 

grundläggande och viktigaste behoven. Utöver det ska eleverna fyllas med kunskap, 

prestera och bli bedömda. Förhållningsregler fungerar då som en trygghet för eleverna 

och lärarens roll som vägvisare har stor betydelse för elevernas sociala utveckling.  
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6.2 Gruppens påverkan på individen 

 

Det har tidigare diskuterats att läraren sitt uppdrag behöver ta hänsyn till gruppens 

påverkan av den enskilde individen då undervisning i huvudsak i skolan sker i grupp. 

Läraren ikläder sig alltså en roll som gruppledare och har i sin position makten att forma 

och påverka gruppen och dess individer. Att förmedla ett socialt lärande är starkt bundet 

till hur man som lärare är som person. Ett universalrecept är inte möjligt att skapa då 

ingen grupp är den andra lik. Därför bör vikt läggas på att lära känna gruppen och 

individerna. Det är upp till läraren själv att hitta en väg som hjälper läraren att skapa ett 

positivt samtalsklimat där alla trivs och får utveckla sin identitet. 

Utifrån analysen kan man konstatera att självkänslan och identiteten utvecklas i samspel 

med andra, i olika gruppkonstellationer i skolan och därför är vikten av trivsel i 

klassrummet stor. Läraren ansvarar för gruppen, ser till att alla trivs samtidigt som lärarna 

förväntas förmedla värden och normer som inte bara gäller i klassrummet och skolan, 

utan som gäller i samhället i stort. Ansvaret till individen och hänsynen till gruppen är det 

som präglar lärarens arbete och samvete i olika omfång. I studien finns det en uppfattning 

om att lärarna behöver utforma strategier för att skapa ett klimat som alla ska gynnas av 

och som ger resultat för elevernas fortsatta lust till lärande. 

Det personliga mötet och relationen värderar lärarna högt i studien. Att eleven blir sedd, 

hörd och respekterad är inte bara viktigt för elevens självkänsla och identitet utan är 

också en gestaltning av hur man bemöter andra och skapar relationer. Läraren är en 

mentor in i den sociala samvaron där eleven försöker efterlikna och imitera.  

 

6.3 Elevernas förväntningar  

 

När elever samtalar om lärare, framstår gärna läraren som den allsmäktiga som avgör, 

dömer och har makten att ställa allt till rätta. Elevernas förväntningar på läraren är höga 

och blir närmast hyllad som en superhjälte som vid ett misslyckande i elevens ögon 

riskerar att uppfattas som en skurk. Även om lärarna strävar efter att skapa personliga 

djupa relationer så måste eleverna konkurrera om uppmärksamheten. Då blir begreppet 

rättvisa oerhört viktigt och förväntningen på läraren som rättvis blir starkt knuten till 

dennes kompetens, men inte heller rättvisebegreppet är lätt att förstå för eleverna. 

Lärarens komplicerade tillvaro är svårt för utomstående och framförallt för elever att 

förstå. Läraren behöver här förklara begreppets komplexitet, att rättvisa inte alltid kan 

fördelas i lika stora portioner. Genom att tala om det slipper man göra eleverna besvikna 

och ger dem istället möjlighet till förståelse, en kunskap som inte bara är nyttig i skolan 

utan också för framtiden.  

Genom analysen kan man urskilja att lärare har många faktorer att ta hänsyn till, det gör 

såklart uppdraget komplicerat. Att bara fokusera på relationen lärare – elev och lärare – 

grupp räcker inte för att förstå den kamratkultur som råder mellan elever. Eftersom de är 

den verklighet eleven lever i och påverkas av så behöver lärare ha förståelse för detta. 

Lärarna i studien har olika knep för att försöka komma under ytan. I en grupp med både 

tjallare och ögontjänare behöver lärarna vara lyhörda och få kännedom om sin klass 

genom att lyssna på alla. 
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6.4 Yttre och inre regler 

 

I studien kan man förstå att yttre regler är lättare att utforma och diskutera. De explicita 

ordningsreglerna behövs för att elever ska känna trygghet i skolan. Det råder dock en 

tveksamhet för vems skull de upprätthålls. För att de ska bli betydelsefulla behöver de bli 

till inre sanningar som vägleder eleven, så kallade implicita värden. Dessa värden kan 

genom analysen tolkas som svårdefinierade, som läraren inte kan sätta fingret på. Både 

lärare och elever är eniga om att regler behövs för att skolan ska fungera och det 

förväntas av eleverna att de ska upprätthållas av läraren. Regler ger eleven trygghet och 

skapar rum för den sociala utvecklingen att växa. Det ena utesluter inte de andra. Bara för 

att de explicita värdena är lättare att samtala om betyder det inte att de värderas högre. Att 

motivera sitt handlande och förstå varför man reagerar, känner eller handlar på ett visst 

sätt är komplicerat. Det kanske är vad vi kallar magkänsla? När regler, värden och 

normer blivit en del av vårt samvete.  

Det kanske är då, när eleven har anammat samhällets osynliga regler och gjort dem till 

sina egna som man kan tycka att lärarens uppdrag att förmedla demokratiska värden är 

slutfört. Så enkelt är det tyvärr inte, det som är rätt och sanning idag kommer att 

ifrågasättas imorgon. Den inre processen går på högvarv genom hela livet, värden och 

normer omvärderas i nya möten och i nya relationer. Lärarens arbete är inte förgäves, de 

är ett tungt bidrag i den stora ryggsäcken som ska bäras med livet igenom.   

 

6.5 Vidare forskning 

 

Det sociala lärandet i skolan är en komplex tillvaro som genomsyrar allt lärande. 

Människor möts på en arena som innehåller många komponenter. Denna studie fokuserar 

på det främjande arbetet, vidare kan fortsatt forskning göras om det förebyggande arbetet 

av social trygghet. Hur den sociala utvecklingen sker i kamratkulturerna och hur elever 

fungerar i gruppkonstellationer kan även ge nya intressanta erfarenheter. Den sociala 

arenan är inte heller begränsad till skolan utan sker idag även genom sociala medier som 

påverkar elevernas vardag dygnet runt. Det är en problematik som är intressant redan är 

aktuell och som säkerligen sjunker i åldrarna. Området är både stort och komplicerat, 

men även intressant. Denna studie har sin stora utgångspunkt i lärarens synsätt, elevernas 

tankar och funderingar sätts i relation till lärarens men fortsatt forskning med fokus på 

elevernas sociala utveckling i samspel med andra kan utvecklas genom forskning inom 

området. 
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Bilaga 1: 

 

Case: Fredagschocken  

 

Det är fredag eftermiddag i Barkspadeskolan. Veckans sista 

lektionspass är över. Stämningen ute i korridoren är ovanligt 

uppsluppen. Disa undrar vad det är och frågar kompisen Britta, 

som glatt utropar att hon blivit bjuden på Elsas 

födelsedagskalas. Dilsah kommer framrusande och kramar om 

Britta. ”Vad kul det ska bli”, säger hon, ska vi ses något före? 

Även ett par av pojkarna ser glada ut när de läser sina 

respektive inbjudningskort. Ingen ser henne. Disa blir alldeles 

kall och bestört. Är det bara hon som inte blivit bjuden på 

kalaset? Hon ser sig omkring och alla verkar så glada. Hon 

skäms och känner sig utlämnad, vill inte visa sina känslor just 

då, utan smyger snabbt ut genom den dörr där det står minst 

kamrater och rusar hem med en stor klump i magen. Vilken 

chock! Inte har hon någon att prata med heller, det sista hon vill 

är att visa sig som den hon känner sig som – världens 

ensammaste! 

 

 

(Ur: Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor, av Matts 

Dahlkwist) 
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Bilaga 2: 

 

Intervjufrågor till lärare: 

 

 Berätta hur du känner dig när du hör denna text? 

 Känner du igen situationen sedan tidigare? 
Om ja: berätta hur du reagerade. 

 Hur hade du reagerat om det var din klass? 

 Berätta hur du arbetar med självkänsla hos eleverna 

 Hur arbetar du för att inkludera alla individer i gruppen 

 

Detta vill vi diskutera: Svårigheterna i att ha en klass där vissa elever 

känner utanförskap. Påverkar det skolvardagen? Hur man ska möta 

individen i gruppen? 

 

 

Intervjufrågor till elever: 

 

 Hur tror ni Pelle trivs i skolan? 

 Hur tycker ni att läraren i filmen var? 

 Behandlar läraren alla elever lika? Hur ser ni det? Exempel? 

 Berätta hur ni tror Pelle kände sig när läraren inte trodde på 

honom? 

 Hur ska kompisarna i klassen göra för att alla i skolan ska må bra?  

 Vad kan läraren göra för att alla ska å bra? 

 

Detta vill vi diskutera: Trivsel, utanförskap, hur läraren förväntas vara, 

hur eleverna ser på lärarens roll och hur man ska behandla varandra. 


