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Denna studie undersöker situationer, beskrivna av lärare kring den sociala samspelsprocessen. 
Skolan har vid sidan av ett kunskapsuppdrag också uppdrag runt normer och värden, detta 
diskuteras däremot mera sällan. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur lärare 
från kommunala grundskolan upplever och beskriver sitt arbete i skolan runt de sociala 
samspelsprocesserna. För att undersöka detta har gjorts kvalitativa enkäter enligt metoden 
Critical Incident Technique. Som teoretiska utgångspunkter i studien finns det sociokulturella 
perspektivet och resiliens.  

Forskning beskriver skolan som en kontext runt barnet som kan innehålla både risk och 
skyddsfaktorer. Risk beskrivs i sig innehålla också möjligheter till att lära sig och också skapa 
motståndskraft, detta när också skyddsfaktorer i omgivningen stöttar och hjälper. Skolan har 
en stor uppgift i att även bygga upp social kompetens som av forskning ses som en 
grundförutsättning för att klara sin vardag. Forskningen beskriver en ökad social problematik. 
Sociala samspelssvårigheter beskrivs vara en av skolans största utmaningar och det lärare har 
svårast att hantera. Skolan framhålls vara en arena där vi kan påverka och aktivt arbeta med 
att skapa skyddsfaktorer som kan stävja problematik. Exempel på skyddsfaktorer beskrivs 
vara relation, motivation och delaktighet.  

Motiverande -, Delaktiga –, Planerade-, Utan vuxennärvaro-, Konflikt och Ostrukturerade 
situationer är de sex övergripande kategorier av situationer som framkommer i resultatet. Där 
visas även att verktyg/resurser till varför situationer fungerar ofta är motsatsen till varför 
situationer inte gör det. Framförallt lyfts de övergripande faktorerna uppgift, relation och 
styrning fram, dessa relaterar i olika grad till de situationer som beskrivs. Studien visar att 
dessa faktorer kan användas för att påverka och vända situationer. I resultatet påvisas även 
komplexiteten i det sociala samspelet både för eleven själv och läraren. Skolan, beskrivs av 
lärarna, som en arena där eleven kan ges möjligheter att träna och genom detta skapa en 
förmåga att hantera det sociala samspelet. I studiens implikation diskuteras de faktorer som 
framkom i studien och sägs påverka situationen. Det sociala samspelets komplexitet förs fram 
och att skolan bör se alla kontexter som potentiella inlärningsmiljöer. Implikationen utrycker 
även en önskan till skolorna om större medvetenhet kring den sociala samspelsprocessen.  

Nyckelord: barn i behov av särskilt stöd, resiliens, risk och skyddsfaktorer, skola, sociala 
samspelsprocessen, sociokulturell  
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1. Inledning 

Debatten kring skolan hamnar ofta kring skolans sjunkande kunskapsresultat. Jag anser att vi 

tidigt lägger ett stort fokus kring prestation, krav och betyg. Eleverna är idag medvetna om att 

man måste göra bra ifrån sig i skolan annars kommer det att bli problematiskt. Hur eleverna 

sedan mår i skolan diskuteras mindre. Karlsudd (2011) menar att skolan idag blir faktabaserad 

och det jagas elevers uppnådda mål. Han beskriver i sin rapport att han anser att man idag 

tolkar kunskapsbegreppet något snävt vilket i sin tur gör att man ifrågasätter de elever som 

har olika förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Han menar att skolans värld idag 

domineras av värden som till exempel faktakunskap, matematikkunskaper och lässkicklighet. 

Egenskaper som förmåga till inlevelse, solidaritet och ansvar uppmärksammas inte på samma 

sätt. Detta fastän det ur ett annat perspektiv kunde vara minst lika viktigt. Vi skapar idag 

ämnesnätverk, betonar och satsar på alla kärnämnen. Skolverket (2009) menar att det har skett 

en förskjutning av ansvar från skolan och pedagogen till den enskilda eleven. Andelen 

individuellt arbete har ökat i skolorna och det ställer krav på nya kompetenser hos eleverna, 

framförallt de förmågor som behövs för att själv kunna planera och genomföra studierna. Jag 

anser att fokus på ämnen är bra, det är viktigt att vilja utveckla undervisningen i alla ämnen. 

Däremot är jag oroad över att fler och fler elever inte klarar trycket från de ökade 

kunskapskraven och hamnar snett. Elever vars mående blir sämre och sociala situation inte 

tillgodoses. När fokus alltmer ligger på kunskapskraven, hur arbetar vi då i skolan kring 

värdegrunden och elevernas sociala samspel? 

Gerrbo (2013) beskriver i sin avhandling att det finns en betydande del av elever i dagens 

skola som är i behov av särskilt stöd. Han beskriver även att det skolan idag har svårast att 

hantera är att möta eleven med sociala skolsvårigheter. Hellberg (2007) beskriver också den 

svårighet skolor har med beteende- och social problematik. Hon menar att hanteringen av 

dessa elever idag i allt större utsträckning sker genom att eleverna särskiljs. Skolverket (2009) 

påpekar att allt fler elever definieras i behov av särskilt stöd och avvikande från det 

”normala”, detta kan ses som en form av differentiering av elever. De påpekar att många 

former av specialpedagogiska insatser idag kännetecknas av att eleven särskiljs från den 

ordinarie klassen eller skolformen.  

I min egen profession som specialpedagog i en särskiljande verksamhet, den särskilda 

undervisningsgruppen, ser jag sällan att man på skolor arbetar systematiskt runt elevers 

sociala samspelssvårigheter. Arbete sker självklart runt eleven men det blir ofta flera 
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inblandande personer och svårt att styra upp ett långsiktigt arbete. Skolan ber då om hjälp och 

ansöker ibland till den särskilda undervisningsgruppen. Detta många gånger när det gått så 

långt att man ser särskiljning av eleven som den bästa lösningen. Inte på grund av elevens 

kunskapssvårigheter utan på grund av sociala samspelssvårigheter. I vissa fall är detta den 

bästa lösningen för eleven som inte längre, av olika anledningar, mår bra i en större skolform. 

I vissa fall upplevs en utmattning från skolan i sitt hanterande av eleven. I Karlsson (2013) 

ville jag undersöka vad som gjorde att elever kunde komma tillbaka efter ett 

skolmisslyckande, främst i det sociala samspelet och sedan lyckas. Där undersöktes och 

beskrevs faktorer som några elever och föräldrar ansåg möjliggjort en återgång till ordinarie 

skolform från en särskild undervisningsgrupp. Resultatet visade att stöd relaterat till sociala 

aspekter av skolgången upplevdes som betydelsefullt. I studien uppges till exempel att mindre 

grupper, tydlig struktur, personella resurser, kompetenta och engagerade lärare, trygghet i 

skolmiljön, samverkan och kommunikation mellan hem och skola, social träning och vilja och 

motivation varit bidragande faktorer som möjliggjort en återgången till ordinarie skolform.  

I mitt dagliga arbete försöker jag hjälpa barn att hitta sig och sin roll i skolans värld på nytt. 

Detta är för barnen ibland en svår process. Mitt intresse ligger därför i att se hur lärare med 

sin erfarenhet av skolvardagen beskriver situationer runt de sociala samspelsprocesserna. Jag 

är nyfiken på om man genom deras beskrivningar kan se resurser och verktyg i fungerande 

situationer som lärare kan dra nytta av för att skapa förutsättningar till skapandet av bättre 

sociala samspel. Genom beskrivningar av situationer som fungerar och de som inte gör det 

tänker jag att man kan få syn på risk och skyddsfaktorer och hur de samspelar. Detta skulle 

kunna ge lärare meningsfull information om fungerande situationer. Mitt intresse ligger alltså 

i att se hur situationer förklaras och vilka förutsättningar som beskrivs av lärare som arbetar 

ute i skolans vardag. Hur arbetar skolan med målen kring normer och värden? 

Med utgångspunkt i lärarnas skolvardag vill jag alltså analysera hur de beskriver situationer 

och se vad i detta som kan visa oss hur vi kan bygga sociala samspelsprocesser som fungerar.  
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1.1 Studiens disposition 

I följande avsnitt så redogör jag som en del i bakgrunden för skolans roll och uppdrag även 

kring eleven med särskilt stöd. Studiens teoretiska utgångspunkter redogörs sedan. Som 

bakgrund till den empiriska studien har jag sedan belyst skolans ökade problematik att hantera 

och bemöta den sociala samspelsprocessen, hur den kan påverkas och skolan som en 

förebyggande arena. Risk och skyddsfaktorer lyfts fram som en grund för elevens samspel. 

Efter bakgrunden följer mitt syfte och mina frågeställningar. Därpå beskriver jag min metod 

för min undersökning. Mitt resultat presenteras därefter med fokus på de situationer som 

lärare i studien har uppgett fungerar och inte fungerar. Därefter följer en sammanfattande 

analys av resultatet. Här kopplas forskning till resultaten och förklaras ytterligare genom en 

teoretisk modell av det sociala samspelet. Min diskussion inleds med mina implikationer 

därefter kommer ett resonemang kopplat till mitt resultat. Efter denna problematiserar jag min 

metod i diskussionsavsnittet. Studien beskrivs därefter utifrån sin specialpedagogiska 

relevans. Avslutningsvis ger jag en framåtblick på ett framtida forskningsområde utifrån det 

studien visat. 
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2. Skolans roll och uppdrag  

2.1 Skolans roll och uppdrag kring värdegrunden  

I Skolverkets (2011a), läroplan för grundskolans, övergripande riktlinjer finns många mål 

som beskriver hur vi bör agera mot varandra, till exempel att visa respekt för andra människor 

samt miljön, förstå den värdegrund samhället vilar på. Värdegrunden framhålls i Skollagen, 

SFS (2010) och omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, solidaritet mellan människor och jämställdhet mellan könen. Dessa är 

de värden som all personal som arbetar i skolan ska förmedla och gestalta. I Skolverket 

(2011a) kan man läsa:  

 
”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i 

en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och 

självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011a, kap 1). 

 

I SFS (2010) tredje kapitel står att läsa ”Alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS, 

kap 3, paragraf 3 ). Skolverket (2011a) påvisar starkt skolans uppdrag i att lära eleven de 

grundläggande värden som samhället vilar på samt att genom skolan som institution finna sin 

unika egenart. Nilholm och Göransson (2013) påpekar att skolan enligt styrdokumenten har 

ett brett uppdrag. De menar att förutom kunskapsutveckling ska skolan utveckla vissa 

egenskaper och förhållningssätt, ge erfarenheter av demokrati och förberedas till att bli goda 

medborgare. De poängterar att diskussionen om skolan ofta handlar om kunskapsutveckling 

vilket betonar skolans uppdrag som smalare än vad det är. De menar att mycket forskning 

handlar om att effektivisera undervisningen men sällan om hur man skapar inkludering och 

delaktighet. Göransson och Nilholm påvisar att ett arbetssätt som har goda effekter på 

kunskapsutveckling inte nödvändigtvis måste ha det på något av skolans andra mål. 
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2.2 Eleven i behov av särskilt stöd 

Skolverket (2014) beskriver att i sig har skolan ett har ett kompensatoriskt uppdrag. Det vill 

säga att skolan genom hänsyn till elevernas behov ska sträva efter att uppväga skillnader i 

förutsättningar. Detta ska de göra genom att organisera skolan på individ-, grupp- och 

skolnivå. Särskilt stöd menar Skolverket är ett stöd som ska ges för att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Detta innebär stödinsatser av mera 

ingripande karaktär som inte är möjliga inom ramen för ordinarie undervisning. En elev i 

behov av särskilt stöd är, påvisar Skolverket, en elev som trots extra anpassningar inte 

utvecklas i riktning mot att nå målen. Det kan även handla om andra svårigheter i sin 

skolsituation som på sikt leder till att eleven inte når kunskapskraven. Till exempel kan detta 

vara om eleven har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som ger upphov till 

betydande stöd, vilket inte kan tillgodoses i den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd 

beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Särskilda åtgärder får också, 

beskriver Skollagen, tas till när en elev stör det sociala samspelet och studieron. ”Rektorn 

eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 

tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande” (SFS, 2010, kap 5, paragraf 6). 

2.3 Skolans ”breda” uppdrag 

Skolverket (2011a) framhåller att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten”. Den beskriver också att ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och 

stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma 

till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Skolverket, 2011a, kap 1). 

 

Det finns ett tydligt uttryckt mål att skolan ska arbeta med de sociala färdigheter som kommer 

att krävas av en framtida medborgare. Skolan har ett uppdrag i arbete med normer och värden 

som ska implementeras i alla skolämnen eleverna under en dag möter. I skolan diskuteras ofta 

bedömning men mera sällan bedömning och uppföljning i form av hur eleven klarar de 

sociala samspelsprocesserna, det vill säga hur man ligger till i detta arbete. Detta utgör en 

ytterligare grund till min nyfikenhet i att undersöka och belysa hur lärare från kommunala 

grundskolan upplever och beskriver sitt arbete i skolan runt de sociala samspelsprocesserna. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Elevvårdsamtal och åtgärdsprogram uttrycks ofta, påvisar Skolverket (2011b) i form av en 

individriktad förståelse av elevens svårigheter. Skolverket menar att denna syn skiljer sig från 

den där elevens svårigheter uppstår i samband med den kontext den befinner sig i. Lärandet 

sker enligt det sociokulturella perspektivet i alla sociala sammanhang och Vygotskij (1999) 

beskriver vikten av just den sociala miljön. Skolan som miljö är en kontext av flera som en 

elev utsätts för i sin vardag. Bruner (1996) beskriver skolan som en slags kulturell kontext där 

lärande och tänkande blir påverkat av de tillgängliga kulturella resurser som finns just där. 

Skolor skiljer sig här åt mellan varandra beroende på individuella variationer i sina resurser. 

Skolan menar Bruner är en av de tidigaste institutionella former som barnet befinner sig i och 

blir en stor del av deras vardag. Han menar då att den har en stor inverkan på deras 

personlighetsutveckling. Säljö (2005) beskriver att människan omvandlar sin omvärld för att 

den ska fylla ens syften genom lärande, färdigheter och erfarenheter. Detta sker, menar Säljö, 

genom ett samspel med sin omvärld och människor som finns i denna.   

Bråten och Thurmann- Moe (1998) beskriver Vygotskijs tankar om barnets samspel med 

omgivningen som en del av en kulturell och kollektiv gemenskap. Denna bildar grunden för 

utvecklingen som individ. Genom Vygotskijs teorier beskriver han den närmaste 

utvecklingszonen. Det vill säga att barnet har en aktuell kognitiv nivå, men också en potentiell 

utvecklingsnivå. Detta är den nivå som finns inom räckhåll för barnet och som barnet i 

samspel med kompetenta personer har möjlighet att nå. Vygotskij menar då att i samspel med 

vuxna eller mera kompetenta personer kan barnet prestera mera än det kunnat på egen hand. 

Det som barnet får hjälp med har den sedan stora möjligheter att sedan klara själv. Genom 

samspel och samarbete kan alltså barnet nå en högre utveckling. Vygotskij påvisar att om man 

endast ägnar sig åt barnets prestationer riskerar man att förbise den så viktiga kognitiva 

utvecklingen som sker just genom ett socialt samspel. 

Bruner (1996) framhåller bedömningsförmåga och handlingsförmåga som egenskaper för att 

man som barn ska klara av sin vardag på ett framgångsrikt sätt. Han menar även att kultur och 

kommunikation är beroende av varandra och att det är kulturen som förser oss med de verktyg 

som krävs för att vi ska kunna förstå och strukturera vår omvärld på ett kommunicerbart sätt. 

Bruner menar att skolan är en kontext som en elev tidigt möter, därför har den också påverkan 
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på barnets uppfattning om sin bedömning- och handlingsförmåga. Barnet, menar Bruner, lär 

sig först att hantera skolans värld men sedan även det övriga samhället. Skolan som en kultur 

måste, anser han, se sitt ansvar i att lära eleven att handskas med rättigheter och skyldigheter. 

Skolan bör då inte bara lyfta prestationer på ett kunskapsmässigt plan utan också stötta 

barnets identitet. Stöttning vad gäller att socialt sett klara av olika typer av kontexter och 

kulturer samt bygga barnets självkänsla.  

”Innehållet i skolans undervisning, vilka tankesätt och ”talregister” som den faktiskt utvecklar 

hos sina elever, kan inte isoleras från det sätt på vilket skolan är situerad i elevernas liv och 

kultur. Skolans läroplan handlar inte bara om ”ämnen”. Det viktigaste ämnet i skolan, sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv, är skolan själv. Det är så det flesta elever upplever det, vilket 

därmed bestämmer den mening som de tillskriver skolan” (Bruner ,1996, sid 46). 

3.2 Resiliens 

Helmen Borge (2011) förklarar resiliens som en motståndskraft. Det handlar menar hon om 

barns motståndskraft mot att utveckla psykiska problem. Resiliens visar sig genom barn som 

har en effektiv och framgångsrik anpassning trots riskfaktorer såsom kriser och hotande 

omgivningar. Helmen Borge förklarar att ett barns reaktionssätt sträcker sig från en negativ 

till en positiv pol. Var man befinner sig mellan polerna är olika. Hon framhåller att resiliens är 

den positiva polen i barns reaktioner på elände och stress. Doney (2013) beskriver att resiliens 

talar om styrkan hos personer som gör att de kan resa sig efter bakslag. Rutter (2000) påvisar 

att resiliens är de processer som gör att utvecklingen når ett framgångsrikt resultat fastän 

barnet utsatts för situationer som inneburit en risk att utveckla avvikelse eller problem. 

Goodley (2005) beskriver resiliens ur olika perspektiv. Han menar först och främst att 

resiliens kan sägas uppstå i en kontext. Resiliens finns i utrymmet mellan struktur och 

individualitet. Det är alltså menar han inte bara en individuell egenskap utan också en produkt 

av de kontexter i vilken den kan framträda. Han menar även att lärdomen om resiliens är 

komplex då den kan utmana våra tidigare lärdomar och åsikter om risksituationer. Både 

Goodley (2013) och Helmen Borge (2011) uttrycker även resiliens som optimistisk då den 

stöttar oss att se potentialen också i att utsättas för risk då det kan leda till utveckling. Seale 

och Nind (2010) beskriver det positiva risktagandet som ett led i utveckling. De menar att 

man kan utveckla lärandet hos andra genom att inte vara rädd för att det också kan innehålla 

riskmoment. De beskriver att det finns möjligheter för utveckling genom att se risk som en 

utmaning istället för ett hinder.  
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Doney (2013) och Helmen Borge (2011) framhåller vikten av skyddsfaktorer som en viktig 

del i att skapa resiliens. De menar att de kan göra att vi möter riskfaktorer och stressorer på ett 

bättre sätt. Doney (2013) har sett att just interaktionen mellan risk och skyddsfaktorer är det 

som skapar en ökad resiliens. Hon menar att vi måste utsättas för stressorer och kriser för att 

bygga resiliens. Varje stressfullt möte ger en möjlighet att skapa ytterligare tillgång till 

skyddsfaktorer och öka sin motståndskraft. Helmen Borge (2011) påpekar att det är många 

förhållanden i barnets miljö som påverkar och måste till för att utveckla resiliens. Vuxna i 

barnets närhet, såsom föräldrar och lärare kan ge uppmuntran att också våga möta och hantera 

risker. Genom miljöns påverkan genom skyddsfaktorer kan barn utveckla en tro på sin 

kapacitet att hantera risker och stress. Detta kan man göra, menar Helmen Borge, genom att 

stärka barns kognitiva, beteendemässiga och sociala egenskaper. Detta gör barnet mindre 

sårbart. Olika risk har dock olika påverkan på ett barn. Alla barn framhåller hon skapar sin 

egen individuella uppväxtmiljö. Det viktigaste är inte risken i sig utan de mekanismer och 

processer som den sätter igång. Helmen Borge beskriver faktorer som främjar resiliens. Vissa 

förhållanden för att utveckla resiliens menar hon är centrala. Dessa är bland annat aktivitet 

framför passivitet, realistiska och ibland ideologiska motiv framför fantasier, normalisering av 

beteende under onormala förhållanden samt ökat ansvar. Doney (2013) betonar att resiliens är 

en process som utvecklas över tid. Helmen Borge (2011) framhåller även hon att 

uppbyggandet av resiliens kan synas och ge effekter långt senare i ett barns liv.  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Den sociala samspelsprocessen 

Bråten och Thurmann–Moe (1998) beskriver Vygotskijs teori om barns samspel och påvisar 

att interaktion med andra är avgörande för vad som lärs och hur det lärs. Kommunikation 

mellan människor skapar resurser för att lära sig. De framhåller att samhället idag är uppdelat 

i olika diskurser och att det är genom kommunikation man kan lära sig hantera olika 

kontexter. Genom att lyssna, härma, samtala och samverka med andra får barnet lära sig vad 

som är intressant och värdefullt i en kultur. Språk och kommunikation blir därför ett 

grundvillkor för lärande, tänkande och utveckling av den sociala samspelsprocessen. Wadsby 

(2012) betonar att kunna ha en kapacitet till social interaktion är av största vikt för att kunna 

fungera i betydelsefulla delar av vardagen. Att ha denna kapacitet menar hon är avgörande i 

om en person framgångsrikt kommer att lyckas med viktiga livsuppgifter. Fontaine (2005) 

påvisar att barn som har mindre erfarenheter av sociala situationer får svårare att dra slutsatser 

utifrån sin erfarenhet vad gäller sådana situationer i framtiden. Detta ger i sin tur svårigheter 

att förstå och möta andra i den sociala samspelsprocessen.  

Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) beskriver att delaktighet och engagemang i tidig 

ålder är kopplat till välmående och välbefinnande. De framhåller vidare att samspel och miljö 

är förutsättningar för delaktighet. Thornberg (2006) berättar om hur vi lever i ett flöde av 

sociala processer och utsätts ständigt för social påverkan, samtidigt som vi medvetet eller 

omedvetet också påverkar andra i vår omgivning. Han påtalar därför vikten av att i skolan ha 

ett förbyggande arbete kring de sociala samspelsprocesserna. 

4.2 Den sociala kulturens möjliga påverkan  

Undervisningsmönster i svensk grundskola, påvisar Skolverket (2009), har förändrats i 

riktning mot individualisering, det kan i stort beskrivas som en förskjutning av ansvar från 

lärare till elev, och i förlängningen även från skola till hem. Eleven förväntas ta större ansvar 

för sitt skolarbete och lärarens roll beskriver de som mera tillbakadragen. Skolverket 

framhåller därför att stöd hemifrån, föräldrarnas utbildning och kulturella kapital får större 

betydelse för elevens resultat. Individualisering har, menar de, i betydelsen individuellt arbete 

negativa samband med elevernas resultat. Skolverket (2009) beskriver att elevgrupperingar 

utifrån kunskapsnivå eller behov av särskilt stöd generellt inte påverkar elevernas resultat i 

positiv riktning. Stigmatiserande effekter kan uppstå och elevens självbild och motivation kan 
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komma att påverkas negativt. I grupper där många elever har svårigheter tenderar lärarens 

förväntningar att bli lägre och positiva kamrateffekter försvagas.  

”I en rad studier är sambanden mellan individfaktorer som social bakgrund, kön och etnicitet 

och utbildningsresultat väl belagda. Detta gäller framför allt hur olika aspekter av elevernas 

sociala bakgrund (föräldrarnas utbildningsnivå, kulturella kapital, etc) påverkar deras 

skolresultat. Även i den internationella forskningen är socioekonomisk status (familjens 

inkomst, yrke och utbildning) kopplat till elevernas resultat. Andra betydelsefulla faktorer är 

föräldrarnas förväntningar på och ambitioner för sitt barn liksom att föräldrarna är involverade 

i skolarbetet och har kännedom om skolans språk, ”speak the language of schooling”. Det 

finns alltså starka belägg i såväl svensk som internationell forskning för att ”hemmets 

läroplan” har betydelse för elevernas resultat ”(Skolverket, 2009, sid 31-32). 

Myndigheten för skolutveckling (2005) påvisar att elever som får stöd av skolan ändå kan 

komma i kläm. De får alltså stöd men skolan har inte möjligheter att gå på djupet kring deras 

problematik och ta reda på bakomliggande problem. Konsekvensen, menar de då, blir att de 

får fel sorts stöd, till exempel genom särskiljning för att klara av en problematisk 

skolsituation. Skolan har, menar Myndigheten för skolutveckling, sällan tid eller möjlighet att 

tydligare analysera vad roten till elevens beteende är. Man åtgärdar beteendet och vill 

normalisera eleven sociala uppträdande. De berättar vidare om att detta är en av de mest 

utmanande situationer en lärare utsätts för och några enkla lösningar finns inte. De menar att 

det krävs ytterligare kompetens att möta denna typ av elever för att komma tillrätta med 

dennes problematik. O’Connor, Hodkinson, Burton och Torstensson (2011) påpekar att lärare 

i barnens skolmiljö i vissa fall bestämmer sig för att etikettera vissa barn som ”bråkstakar”. 

Detta menar författarna gör att eleven är mera benägen att bli exkluderad och att det i sig 

framkallare ett negativt beteendemönster. De är kritiska till lärares kompetens för att arbeta 

med elever som har beteende-, emotionell- och sociala problematik. Krause (2011) betonar 

också att elever lämnas till att själva skapa sina strategier när personalen saknar kompetens att 

hjälpa dem. Goodman och Burton (2010) påvisar att lärare i sin studie beskriver svårigheter 

att möta elevens behov i samband med att det fanns för få resurser och kompetens runt elever 

med sociala samspelssvårigheter. Det uttrycks därför vara svårt att inkludera dessa elever med 

ett bra resultat. Lärarna beskriver också ett trögt system med svårigheter att som elev och 

lärare få professionell hjälp. Lärare framhåller vikten av praktisk hjälp och handledning i 

klassrummet.  

Wrethander Bliding (2007) beskriver i sin avhandling hur barn använder sig av den sociala 
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samspelsprocessen för att träna sitt relationsarbete. De skapar en kamratkultur inom viken de 

verkar. Hon menar att denna process är parallell med kunskapsinhämtandet och påverkar till 

stor del vissa barns mående. Hon påvisar att elevgrupper ständigt exkluderar och inkluderar 

varandra. Detta gör att elever kan uppleva utanförskap. En kränkande behandling/mobbing 

som till viss del till slut sanktioneras av kamratkulturen och är svår att till slut se men 

påverkar eleven och dess resultat.  

Bousfield och Ragusa (2014) har studerat på vilket sätt samhället ställer krav på barn baserat 

på vuxnas åsikter om vad barndom är. De menar att barn får stå till svars för det vuxna 

samhällets konstruktion av vad barn är, bör vara och kunna. Detta ställer höga krav på barnen 

och kan skapa stigmatisering hos barnen själva. De påvisar även i sin artikel att sociala medier 

minskar gränsen mellan vuxna och barn och också låter barn ta del av det vuxna livet på gott 

och ont. De beskriver även den stress som barn utsätts för genom föräldrar som 

”överaktiverar” sina barn och genom detta kan komma att sätta press på att de ska bli lyckade, 

samt ligga steget före jämnåriga. Giota (2002) framhåller också faran i att vuxna gör egna 

generaliseringar om vad barn behöver. Detta baserat på deras bild istället för att ta reda på 

barnets egna perspektiv utifrån samhället som det växer upp i. Hon betonar vikten av att se 

barnet genom deras uppväxtmiljö inte utifrån vuxnas bild av hur denna miljön antas vara.  

Föräldrar och kompisar inverkar, menar Pakaslahti (2000), på den sociala samspelsprocessen 

hos ett barn. De har, framhåller han, en stor påverkan på hur man löser problem och agerar 

socialt. Edens (1999) beskriver att relationella erfarenheter är av vikt för barnets självkänsla. 

Krause (2011) påpekar att det finns en stark koppling mellan självkänsla och den kulturella 

miljön. Hon menar att barn utvecklar sin förmåga att känna sig värdefulla och behandla sig 

själva på ett snällt och värdigt sätt baserat på erfarenheter med andra människor. Trygghet och 

förutsägbarhet i miljön skapar större förutsättningar för att hjälpa elever med självkänslan. 

4.3 Ökad social problematik  

Skolinspektionen, påvisar Östlund (2012), ger särskolan kritik för att undervisningen riskerar 

att bli för omsorgsinriktad. Skolverket (2007) ger samma kritik till de särskilda 

undervisningsgrupperna som också är en särskiljande skolverksamhet. Intressant är då att 

samtida forskning enligt Gerrbo (2013), Hellberg (2007), Diken m.fl. (2010) menar att skolan 

har svårast att hantera just sociala skolsvårigheter. Severinsson (2010) påvisar i sin studie att 

samhället idag ställer krav som indirekt gör att fler människor uppmärksammas som 
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avvikande från det normala och i behov av insatser, ett större utbildningsbehov uttrycks. Hon 

beskriver att en medborgare av idag ska vara kommunikativ samt klara och bibehålla sociala 

relationer. Något som hon menar är svårt för många barn.  

Gerrbo (2013) har i sin studie via berättelser från specialpedagoger, skolledare och lärare sökt 

finna hur det ser ut i praktiken kring idén om en skola för alla. Via sin studie ser han att det 

tycks vara situationer med sociala skolsvårigheter, det vill säga elevers samspelssvårigheter, 

som han menar utgör skolans största utmaning. Gerrbo beskriver i sin studie skolsvårigheter i 

form av bland annat återkommande konflikter, aggressionsyttringar mellan elever eller i 

relation till vuxna, svårigheter att ta den andres perspektiv, udda och svårtolkade beteenden, 

kognitiva skolsvårigheter, personalens förhållningssätt, negativ självbild, rädsla, otrygghet 

och bristande motivation. Han framhåller att de elever som inte passar in i skolan, är de elever 

som skolpersonal bedömer ha beteende- eller sociala problem snararare än 

inlärningssvårigheter.  

Hellberg (2007) beskriver även hon den svårighet skolor har med beteende- och social 

problematik. Hon menar att hanteringen av dessa elever idag i allt större utsträckning sker 

genom att eleven särskiljs. Skolverket påpekar (2000) att ökningen till olika 

specialverksamheter kan förstås av flera faktorer, men brist på resurser och kompetens att 

möta upp dessa elever i grundskolan har stor betydelse. Karlsson (2012) påvisar i sin studie 

skolans beskrivning av barnet som bryter normen. På så vis menar hon att skolan tillskrev 

eleverna ett ”moraliskt ansvar” för att de inte lärde sig. På så sätt undvek pedagogerna att 

reflektera över sin egen pedagogiska metod för att underlätta för eleven i klassrummets 

sociala liv. Hundeide (2003) framhåller att på vilket sätt omsorgsgivare och lärare betraktar 

barnet kan påverka deras egen uppfattning om sig själva. Barn menar hon kan uppfylla 

förväntningar andra har på ens beteende. Eleven kan alltså finna en negativ roll i ett samspel 

och utveckla lösningsstategier som inte tillfredsställer normerna inom skolgemenskapen.  

Myndigheten för skolutveckling (2005) visar i en studie att skillnaderna är stora när det gäller 

skolornas bedömning av vilka stödåtgärder som skulle behövas. Den tydligaste orsaken till att 

elever får mindre stöd än vad de skulle behöva är brist på resurser. Resursbristen beskrivs inte 

av skolor i studien som en enbart ekonomisk fråga utan skäl är även brister i organisation, 

brister i personalens kompetens samt att eleven inte vill ta emot det erbjudna stödet. Goodman 

och Burton (2010) framhåller dilemmat i att på grund av bristande resurser inte kunna hantera 

situationer som uppstår under lektioner med barn som har en beteendeproblematik och är i 
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behov av särskilt stöd. De menar att lärare på grund av för få personella resurser medvetet i 

första hand måste få lektioner att flyta på för klassen i stort och inte hinner hjälpa eleven i 

behov av stöd vad gäller sociala samspelssvårigheter.  

4.4 Skolan som förebyggande arena 

Diken m.fl. (2010) beskriver att antisocialt beteende och våldsamt beteende som visar sig 

tidigt i ett barns liv har visat sig vara starka indikatorer på fortsatt ökad beteendeproblematik 

som med åren blir mer komplexa och destruktiva. Därför påpekar de vikten av tidiga åtgärder 

för att stävja och hjälpa eleven att hitta strategier. De framhåller tre viktiga delarna för att 

påverka eleven genom tidiga åtgärder blir hemmet, skolan och jämnåriga (kompisar).  

Statens folkhälsoinstitut (2007) beskriver att man på organisationsnivå ska formulera en 

policy för det förebyggande arbetet. Policyarbetet handlar i hög grad om att de vuxna på 

skolan i samarbete med elever och föräldrar tar fram trygga ramar och gemensamma 

spelregler för verksamheten. I allt förebyggande arbete behövs en ledning/rektor som 

legitimerar arbetet genom av att anslå tid och resurser för personal att utbilda sig, reflektera 

och få handledning. Skolan menar de kan även upprätta en egen social läroplan som gör elev, 

förälder och lärare medvetna om de olika konkreta färdigheter som behövs i samspelet med 

andra människor. Man arbetar då aktivt schemamässigt med att integrera social 

färdighetsträning med skolans kunskapsuppdrag. Statens folkhälsoinstitut framhåller att alla 

elever behöver vägledning i sin sociala utveckling.  

Ökade tillfällen mellan vuxen och elev är något som både Gerrbo (2013) och McEvoy och 

Welker (2000) påpekar vara viktigt och en förutsättning för att öka förtroendet hos eleven. 

Gerrbo (2013) framhåller att skolan behöver mera personella resurser och att vikten av dessa 

ska likställas med skolans andra satsningar på till exempel modern teknik. Det sociala 

samspelet kan, menar han, stärkas i kontakten med flera vuxna. Den ”rätta” vuxna kan anser 

Gerrbo (2013) skapa en relation som i sig ger en ro och en närhet som upprätthåller en 

fungerande skolsituation för eleven. Han påvisar vikten av att lära känna eleven och förstå 

dess perspektiv. Det finns, menar han, en poäng i att vara följsam mot eleven för att skapa en 

bättre relation. Whitted (2011) framhåller att positiva lärar-elev relationer kan minska 

eventuell beteendeproblematik och öka lärandet. Det som relationen ger i form av färdigheter 

i att hantera sina känslor, självkontroll, empati och problemlösning gynnar elevens övriga 

relationer. McEvoy och Welker (2000) poängterar också att de mentorsliknande relationer 
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man kan bygga upp med elever också kan dämpa de negativa effekterna en elev kan ha i sin 

hemmiljö.  

 

I sin metaanalys framhåller Hattie (2011) läraren som en viktig påverkansfaktor vad gäller 

elevers utbildning. Han menar att läraren i sin roll har möjligheten att träna elevers sätt att 

möta problem. Läraren kan utveckla elevernas sätt att lösa problem, tänka och resonera. Han 

poängterar även att läraren behöver känna till elevens förkunskaper, detta för att kunna hjälpa 

dem att nå förväntade mål. Det är av vikt att läraren känner eleven och elevens förmågor, 

erfarenheter och förutsättningar. Skolverket (2009) påvisar också att läraren och variationen 

av dess kompetens är en påverkansfaktor på elevernas resultat. De beskriver att minst tio till 

femton procent av förändringen i elevernas resultat kan härleda till lärarnas olika sätt att agera 

och undervisa. Statens folkhälsoinstitut (2007) framhåller ett proaktivt ledarskap. En sådant 

ledarskap förbereder eleven på rutiner, samspelsregler och försöker föregå och förutse 

problemsituationer. Den proaktive läraren hjälper eleven att själv hantera och förebygga 

sociala konflikter genom att utveckla sociala och emotionella färdigheter. Kadesjö (2007) 

poängterar att det dåliga självförtroende som följer på misslyckandena är i ett längre 

perspektiv det allvarligaste problemet för barn. Vuxnas bemötande och förhållningsätt får 

därför en stor betydelse, framhåller han, i det arbete att återigen stärka barnets självkänsla och 

hjälpa det att lyckas.  

 

Thornberg (2006) betonar att man medvetet behöver arbeta med skolans värdepedagogiska 

uppdrag. Han poängterar att de etiska normer och värden skolan ska bygga behöver erövras 

gång på gång för att ha större möjligheter till att befästas. Skolan bör arbeta för att kunna 

påverka positivt, men också förstå att skolans sociala sammanhang bara är en av många 

kontexter som elevens ställs inför. Det är ändå angeläget, framhåller han, att försöka arbeta 

med det sociala klimatet. Detta för att utveckla ett socialt klimat som genomsyras av normer 

och värden som är meningsfulla och förhåller sig till gruppen. Förstärkningsmekanismerna 

som en grupp kan få i form av prosociala förbilder kan stärka varje elevs sociala utveckling. 

Detta genom att visa lyhördhet, omsorg och empati för varandra. Läraren, menar Thornberg, 

bör ha kompetens om olika sociala påverkansformer och processer och ha en pedagogik som 

just stödjer prosociala beteenden. I träning av sociala färdigheter beskriver Statens 

folkhälsoinstitut (2007) att vi behöver fundera över grupper. De rekommenderar att det ska 

var blandade så att de som kommit längre i sin sociala utveckling kan agera förebilder för de 

som kommit mindre långt. Hattie (2011) beskriver också vinster med att arbeta med den 



	   15	  

sociala miljön då denna också är avgörande för undervisningens framgång. Han påvisar också 

att gruppen är viktig för att man det ska skapas trygghet. Skolan och klassrummet blir då en 

plats där de vill spendera en stor del av tid.  

 

Larocque, Kleinman och Darling (2011) tittar i sin studie på föräldrars delaktighet i skolan. 

De menar att skolan kan dra nytta av ett positivt samarbete med hemmet. Skolan kan skapa 

former där familjer med olika bakgrunder kan involvera sig för att skapa positiv effekt för 

eleven. Via föräldrarna kan skolan få en insyn i ett helhetsperspektiv på eleven och lära sig 

andra sätt att bemöta. Lagana-Riordan m.fl. (2011) beskriver en två-vägskommunikation som 

gör att lärare och föräldrar är delaktiga i den plan som görs runt eleven. De menar att elever 

med samspelssvårigheter skulle kunna hjälpas av ett aktivt arbete från hem och skola runt 

beteenden och personlig utveckling. Statens folkhälsoinstitut (2007) påvisar att samarbete 

med föräldrar är en förutsättning för att skolans förebyggande arbete ska fungera. Skolan, 

framhåller de, bör underlätta för föräldrar att komma till skolan och känna sig trygga där. 

Skolan påpekar de kan var en plats där föräldrar kan mötas och diskutera.  

 

4.5 Risk och skyddsfaktorer kring eleven 

Nordahl, Sorlie, Manger och Tveit (2007) beskriver att riskfaktorer och skyddsfaktorer 

samspelar. Skyddsfaktorer, menar de, kan till exempel ha en förebyggande effekt och dämpa 

eller kompensera effekten av riskfaktorer. Utifrån resiliens förklarar Helmen Borge (2011) att 

risk och stress i sig inte behöver vara skadligt. Risk kan enligt henne, definieras i förhållande 

till typ, relevans och allvarlighetsgrad. De psykosociala riskerna kan delas in i tre olika typer, 

det vill säga individuell, familjebaserad och samhällelig.  

 

Nordahl m.fl. (2007) framhåller att risk, sårbarhet och skydd mot problemutveckling inte är 

något statiskt utan en process. De poängterar även att riskens styrka eller effekt hänger ihop 

med barnets psykiska hälsa, riskens varaktighet, tidigare upplevelser och intensitet. Exempel 

på riskfaktorer kan vara att ens föräldrar använder droger, är positivt inställda till våld, 

kriminalitet. Det är en påverkan om man umgås med andra som har ett antisocialt beteende, 

hyperaktivitet, dåliga skolprestationer, kriminalitet bland vänner och lätt åtkomst av droger. 

De påvisar även att det i vissa fall har att göra med familjebilden i stort över generationer. 

Man har enligt författarna sett att en dålig föräldrakompetens är en stor risk och starkt 

relaterat till beteendeproblem. Ständiga konflikter i hemmet bidrar också till en negativ 
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utveckling. Elever med bristande kognitiva förmågor får svårare att hantera riskfaktorer då de 

inte kan strukturera sina handlingar och se konsekvenserna lika tydligt som andra elever. 

Eftrati-Virtzer och Margalits (2009) studie tittar på israeliska skolor utifrån 

beteendeproblematik, känslan av sammanhang och anpassning i skolan. De undersöker barn 

med och utan beteendeproblematik och tittar på skydds- och riskfaktorer. De finner i sin 

studie att beteendeproblematik är en riskfaktor för skolprestation, välmående i skolan, och 

påverkar ens sociala status. De ser också att dessa barn i större grad upplever ensamhet. 

Gerrbo (2013) beskriver att specialpedagogiska riskmoment i skolan runt elever kan vara 

raster, förflyttningar, stadieövergångar, rutinbrytande verksamhet, lärarbyten, ett relationellt 

avstånd mellan lärare och elev.  

 

Helmen Borge (2011) påvisar att det finns skyddsfaktorer som är viktiga för att utveckla 

resiliens. En vändpunkt, till exempel byte av skola, övergång i skola, ny klass, ny lärare, kan 

vara en skyddsfaktor som skapar resiliens. Detta inte i vändpunkten i sig utan i den möjlighet 

till förändring det innebär. Nordahl m.fl. (2007) beskriver att det råder enighet om att 

skyddsfaktorer har större betydelse än riskfaktorer för hur tillvaron och utvecklingen blir för 

personer med problembelastade miljöer runt sig. Hansson och Olsson (2001) ser i sin studie 

att optimism i omgivningen är en stark skyddsfaktor. Barns som har en motståndskraft mot 

riskfaktorer beskriver Nordahl m.fl. (2007) vara de som har en bra problemlösningsförmåga 

men också en bra kommunikation med sin omgivning. De behöver inte ha en bra intelligens 

även om det är en skyddsfaktor i sig. De beskriver även att de har en tro på sin egen förmåga 

och en positiv självuppfattning. Deras problemlösningsförmåga gör att de kan skapa struktur i 

sin vardag och kan, enligt Nordahl m.fl, planera och motivera sig själva.  

Motivation, beskriver Skolverket (2001), vara en avgörande faktor för att klara sina studier. 

Hattie (2011) beskriver i sin sammanställning av forskningsresultat kring framgångsfaktorer i 

skolan, att läraren är en av de största påverkansfaktorerna på ett barns utbildning. Läraren har 

i sin roll möjligheten att utveckla elevernas sätt att tänka, resonera och lösa problem. Nordahl 

m.fl. (2007) påvisar att familjen med en varm och stöttande relation är en skyddsfaktor. 

Antonovsky (2005) menar att föräldrar som visar komplexiteten och flexibiliteten med livet, 

meningen, förutsägbarheten, valfriheten och att problem går att lösa och hantera, ger barn 

bättre förutsättningar till att skapa motståndsresurser.  
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5. Syfte 

 
Mitt syfte med studien är att beskriva och analysera hur lärare från kommunala grundskolan 

utifrån sin erfarenhet beskriver situationer runt de sociala samspelsprocesserna.  

 

6. Frågeställningar 

 

• Vad uppger lärarna vara situationer där de sociala samspelsprocesserna fungerar på ett 

bra sätt? 

• Vilka resurser/verktyg uppger lärarna finns när situationer i socialt samspel fungerar? 

• Vad uppger lärarna vara situationer där de sociala samspelsprocesserna inte fungerar 

på ett bra sätt? 

• Vilka resurser/verktyg uppger lärarna saknas när situationer i socialt samspel inte 

fungerar? 
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7. Metod 
 

7.1 Metodval 

 

Mitt syfte med studien är att beskriva och analysera hur lärare från kommunala grundskolan 

utifrån sin erfarenhet beskriver situationer runt de sociala samspelsprocesserna. Det jag 

fokuserar på i min undersökning är lärarnas beskrivningar och upplevelser av situationer som 

fungerat bra och mindre bra. Därför bedömer jag att en kvalitativ undersökningsmetod är den 

mest lämpliga. Vid en kvalitativ studie, menar Kvale och Brinkmann (2009), att man försöker 

förstå världen från de intervjuades synvinkel. Fejes och Thornberg (2009) påpekar att 

kvalitativa studier syftar till att förklara hur olika processer påverkar varandra eller hur 

normer kan förklara vissa beteenden eller interaktioner.  

 

7.1.1. CIT. Critical Incident Technique 

 

Jag har som kvalitativ metod valt att använda mig av CIT, Critical Incident Technique. 

Flanagan (1954) som är grundläggare till denna metod beskriver att man genom att studera 

kritiska händelser kan samla ihop viktig fakta kring beteenden i vissa specifika situationer. 

Butterfield m.fl. (2005) visar att metoden kan hjälpa till att avslöja befintliga sanningar så att 

de kan förutses och kontrolleras. Chell (1998) påvisar att denna kvalitativa metod undersöker 

just signifikanta händelser/situationer som beskrivs och väljs av respondenten själv utifrån 

syftet med undersökningen. Johansson och Sandberg (2012) framhåller att hela informationen 

i en situation som en respondent beskriver blir betydelsefull just för att förstå kunskap i yrket 

och hur den tillämpas i praktiken. Spencer-Oatey (2013) framhåller att CIT ska ifrågasätta hur 

saker normalt fungerar. Fokus menar Johansson och Sandberg (2012) ligger på deltagarnas 

perspektiv. De framhåller även att den är inriktad på verkliga erfarenheter och kan möjliggöra 

utveckling av praktiska resultat. 

 

Flanagan (1954) beskriver metoden utifrån följande fem steg.  

1. Fastställa det allmänna målet/syftet 

2. Upprätta en plan för datainsamling och specifikationer kring denna plan 

3. Göra sin datainsamling 

4. Analysera de data som samlats in 

5. Rapportera och tolka data 
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7.2 Datainsamling/procedur 

 

7.2.1 Upprätta en plan för datainsamling och specifikationer kring denna plan. 

 

Min plan runt urvalet för denna datainsamling var att nå ett flertal respondenter. Jag ville även 

nå de som hade en förkunskap kring syftet för att på så sätt få mycket information utifrån de 

kritiska situationer som dessa respondenter ombads beskriva. Jag valde att utgå ifrån ett 

deltagande från tio lärare från årskurs 2, 4 och 8. Valet på dessa årskurser var utifrån att få en 

spridning av grundskolans år. Jag ville nå flera olika årskurser då elevers medvetenhet och 

kapacitet till socialt samspel samt hur miljön och skoldagen är organiserad ser olika ut i olika 

åldrar. Utifrån detta ville jag se om detta påverkade hur eller vilka situationer som uppfattades 

fungera eller inte fungera. Alla valda respondenter undervisar i en mellanstor svensk kommun 

i en större stad. Skolorna valdes också utifrån en geografisk spridning i kommunen. Vilka 

lärare specifikt som plockades ut avgjordes av skolor som valde att ingå i studien och efter 

deras medgivande.  

 

Jag valde att göra en kvalitativ enkät (se bilaga 2) där respondenterna så noggrant som möjligt 

skulle beskriva situationer kring de sociala samspelsprocesserna. Detta utifrån inspiration från 

Sandberg och Sandströms (2012) studie utifrån CIT. Jag valde medvetet att inte specificera 

var i skolmiljön, t.ex. i matsalen, klassrummet de uppstod, utan ge respondenten själv frihet 

att välja. Detta för att vid analysen se om situationer som fungerade kontra de som inte 

fungerade var lika, det vill säga om det fanns ett mönster. Inte heller mellan vilka, till 

exempel lärare-elev, elev-elev för att ur lärarens perspektiv se vilka situationer de själva tog 

upp som fungerade eller inte. Däremot beskrevs i ett missivbrev (se bilaga 1) till enkäten 

tydligt mitt syfte vilket i sig specificerade viken typ av situationer som respondenten skulle 

beskriva. Situationer som skulle beskrivas var de rörande sociala samspelsprocesser.  

 

7.2.2 Göra sin datainsamling 

 

När missivbrev och enkät var skrivna gjorde jag pilotstudier på dessa. Två lärare fick besvara 

enkäten för att se om den innehöll frågetecken eller var tydlig. Vissa förändringar av enkäten 

och missivbrevet gjordes. Jag tog sedan personlig kontakt med rektorer via telefon för att se 

om deras skola hade intresse av att delta. När de godkänt ett deltagande från sin skola delade 

de sedan ut uppdraget att svara på enkäten till sina/sin anställda beroende på hur deras 
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skolorganisation såg ut. Jag mailade alltså ut missivbrev med en medföljande enkät till 

rektorn som mailade det vidare till en/ flera av sina lärare. Enkäten var då inte skrivskyddad 

så respondenten kunde via sin dator direkt skriva ner sina svar i enkätdokumentet. 

Respondenten hade då valet att skriva direkt i enkäten och maila tillbaka till mig eller skriva i 

enkäten och skriva ut och sedan skicka enkäten till mig. Detta gav små resultat, det var få 

enkäter som kom tillbaka i första skedet. Efter fyra veckor hade jag fyra stycken enkäter. Jag 

kontaktade rektorerna igen och de meddelade att de vidarebefordrat mailet men att det var upp 

till deras lärare att välja om de ville delta. Vissa rektorer skulle fråga sina lärare igen. Jag 

valde då att utöka sökområdet av lärare och kontaktade rektorerna i hela stadens grundskolor. 

Jag frångick även min tidigare specifikation i att det var bara lärare till år 2, 4 och 8 som 

skulle svara. Nu fick de lärare som hade möjlighet svara. Detta gav mera resultat, men krävde 

tid och en hel del påminnelser om enkäten. Slutligen fick jag in trettio enkäter av lärare. Fem 

av dem kom samma skola, tre enkäter från en annan.  Resterande enkäter kom från spridda 

skolor i kommunen. Det deltog lärare i årskurser från 1-9. Av dessa trettio enkäter 

undervisade tjugo lärare i årskurs 1-5 och tio i år 6-9. Omfattningen av data blev cirka 2-3 

sidor transkriberad text per enkät.  

 

7.2.3 Kvalitativ enkät 

 

Enkäten som gjordes utgick från frågor baserade på metoden Critical Incident Technique. 

Johansson och Sandberg (2012)  beskriver i sin studie av kritiska händelser för lärande i 

förskolan denna metod. De har i sin studie använt sig av frågor som innehåller både positiva 

och negativa exempel på situationer som beskriver det de ville undersöka. Deras exempel på 

frågor användes som en utgångspunkt för min enkät. Hughes (2007) framhåller att man i sin 

undersökning, i mitt fall min enkät, bör ha med en beskrivning av situationen, vilka som 

deltog och var den ägde rum, vad som hände. Han menar även att man bör få respondenten att 

beskriva utfall och resultat av situationen. Min enkät fokuserade på de sociala 

samspelsprocesserna och den uppmanade respondenten att beskriva två situationer en som 

fungerat bra och en som fungerat mindre bra. Jag bad även respondenten att beskriva viktiga 

faktorer, delar av händelsen och särskilda verktyg/resurser som lett till situationens utfall. 

Enkäten var strukturerad då respondenten fick tydliga riktade frågor men de gavs frihet att 

svara hur nyanserat och utförligt de ville. Detta för att jag ville få svar utifrån deras personliga 

upplevelse. Trost (2007) menar att kvalitativ enkät är en bra metod om man är intresserad av 

att just förstå, särskilja eller urskilja olika handlingsmönster.   
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7.3 Analys 

 

7.3.1 Analysera de data som samlats in 

 

Utgångspunkten i analysen av mina data var enligt Critical Incident Technique. Flanagan 

(1954) har för detta upprättat fyra steg. Steg ett består enligt honom av en induktiv analys. För 

att analysera mina data användes en kvalitativ induktiv analys. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att det är en teknik för att systematiskt beskriva innehållet i data. Med induktiv 

menas att jag drog slutsatser utifrån lärarnas erfarenheter och hämtade genom min analys 

kategorier ur just data. Ytterligare tolkningar och analyser av data görs även utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter, det vill säga det sociokulturella perspektivet samt resiliens. 

Flanagan (1954)  beskriver att man som första steg skapar sig en referensram det vill säga 

några breda kategorier som klassificerar situationerna. Min utgångspunkt, i denna studies 

referensram, var mina frågeställningar och min teori.  

 

Formuleringar av olika kategorier är enligt Flanagan det andra steget i CIT analysen. För att 

genomföra denna kategoriformulering så lästes data igenom åtskilliga gånger. Sedan tolkade 

jag och sorterade in data i kategorier som till en början utgick ifrån mina frågeställningar. 

Johansson och Sandberg (2012) menar att det är viktigt att klassificera de beskrivna 

situationerna och skapa en kategorisering som sammanfattar och beskriver data på ett 

övergripande sätt. Jag analyserade och kategoriserade på olika vis för att kunna se hur de 

olika kategorierna förhöll sig till varandra. Här ville jag även lyfta in mina teoretiska 

utgångspunkter för att lyfta analysen ytterligare. En annan dimension i analysen var om man 

även genom de av lärare beskrivna situationerna, kunde se vilka situationer som utgjorde 

större risk, var situationerna oftast uppstod, i förhållande till vem och i vilken kontext i 

skolans miljö. Detta gjorde jag genom att titta på olika delar av enkäten och lyfta ut var 

situationen uppstod, vilken typ av samspel det var och vilka verktyg samt resurser lärare 

uppgav påverkade situationer till det bättre eller sämre. Utifrån detta kunde man se mönster i 

var det fanns större sannolikhet att situationer uppstod och i vilka olika typer av beskrivna 

samspel som det var mera förkommande med fungerande och ickefungerande 

samspelssituationer. Det kunde även avläsas om vuxna hade en del i att situationer i skolan 

fungerade eller inte fungerade. För att vidare analysera tittade jag närmare på de situationer 

som fungerat bäst, det vill säga elev- elev i klassrum samt elev- lärare i klassrum. Runt de 

situationer som inte fungerade gjordes samma sak och de som hade ett övervägande resultat 
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för att inte fungerat, var elev- elev på rast samt elev- elev i klassrum. Intressant var här att 

genom att titta på hur dessa situationer beskrevs undersöka vilka verktyg och resurser som var 

knutna till dessa situationer. Hughes (2007) beskriver kategoriformuleringen som ett slags 

”trial an error” tillvägagångssätt eftersom kategorierna inte är tydligt förbestämda det är 

därför forskaren själv som i studien ska låta dem komma fram genom analysprocessen. 

 

Slutligen efter ytterligare analys och tolkning sorterade jag in de kategorier och situationer 

beskrivna utifrån mina frågeställningar till sex större sammanfattande kategorier. Detta 

beskriver CIT genom Flanagan (1954) som ett tredje steg. Huges (2007) beskriver också hur 

man ska samla situationer i en bredare kategori och skapa definitioner för övergripande 

kategorier. I mitt fall blev det sex kategorierna som sammanfattningsvis beskriver de 

situationer som var mest förekommande. Johansson och Sandberg (2012) beskriver att dessa 

kategorier formas av flera situationer som kretsar runt samma kärna, orsak eller problem. 

Dessa kategorier blev i denna studie Motiverande -, Delaktiga –, Planerade-, Utan 

vuxennärvaro-, Konflikt och Ostrukturerade situationer och beskrivs utifrån situationer som 

fungerar och inte fungerar. Dessa rapporteras ytterligare i resultatdelen.  

 

Det fjärde steget är enligt Flanagan (1954) att bestämma hur specifik eller bred man bör vara 

när man rapporterar sin data. Jag valde att i resultatet beskriva situationer och belysa dessa 

med autentiska citat utifrån det lärare beskrivit.  

 

7.3.2 Rapportera och tolka data 

 

Mitt syfte med studien var att beskriva och analysera hur lärare från kommunala grundskolan 

utifrån sin erfarenhet beskriver situationer runt de sociala samspelsprocesserna. I mitt resultat 

förklarar jag detta utifrån sex övergripande kategorier. Av dessa är tre fungerande situationer 

och tre situationer som inte fungerar. Under dessa kategorier av situationer exemplifieras även 

autentiska händelser lärare i studien upplever som signifikanta. Dessa citat benämns med 

vilken årskurs lärare undervisar i samt med en bokstav. Bokstaven finns med för att visa att 

det är olika eller samma lärare i olika årskurser som citeras. Situationer som lyfts fram 

kopplas även vid min analys till mina teoretiska utgångspunkter då det sociokulturella 

perspektivet beskriver samspel i olika kontexter och hur samspelet sett ut. Resiliens beskrivs i 

samspelet i det perspektivet att det i situationerna fanns risk eller skyddsfaktorer samt kring 

hur interaktionen såg ut. Efter resultatet finns en sammanfattande analys av resultatet som 
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kopplades till forskning. Här lyfts även de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning 

fram ytterligare och diskuteras i förhållande till resultatet. I denna analys ingår även en 

modell där jag beskriver komplexiteten i den sociala samspelsprocessen utifrån min tolkning 

av resultatet. Fejes och Thornberg (2012) beskriver att teoretiska modeller skapas när man 

analyserar relationerna mellan kategorier. Modeller kan beskriva och visa hur olika saker 

hänger samman och varför det som sker i datamaterialet sker. I den sammanfattande analysen 

av resultatet förs även ett resonemang om elevers samspel och påverkan av risk och 

skyddsfaktorer. Här kopplas också kategorierna till de verktyg/resurser eller risk och 

skyddsfaktorer som främst beskrevs. Utifrån dessa görs även en ytterligare kategorisering där 

uppgift, relation och styrning förs fram som övergripande faktorer som bidrar till situationer 

som fungerar eller inte gör det. Runt detta förs en diskussion om de är risk eller 

skyddsfaktorer och hur man i skolan kan använda dessa för att också vända situationer från 

icke fungerande till fungerande.  

 

7.4 Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2011) har fastställt de etiska riktlinjerna och principerna för forskning. Jag 

beskriver nedan hur jag uppfyllt dessa krav. Data som samlats in har hanterats endast av mig 

och min handledare. 

	  

7.4.1 Informationskravet 

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades till de respondenterna som deltog i studien tillsammans 

med enkäten. Brevet beskriver kort vem jag är, att jag läser på Mastersprogrammet i Didaktik 

vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samt att Eva Skogman är min 

handledare. Här beskrevs också syftet med studien samt hur data kommer att behandlas och 

förvaras. I detta brev gavs en försäkran till de deltagande i studien om deras anonymitet/ 

avidentifiering. I missivbrevet fann de vidare information om att de när som helst kan avsluta 

sin medverkan i studien.  

7.4.2 Samtyckeskravet 

Alla i min studie uppmanades att läsa igenom och begrunda missivbrevet. I missivbrevet bad 

jag deltagarna svara via mail och också kontakta mig via samma mail om de valde att inte 

delta i studien. Respondenterna har även vid enkäten utifrån sitt deltagarperspektiv kunnat 
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välja hur aktivt och personligt de ville svara på mina frågor. 

7.4.3 Konfidentialitetskravet 

Data från enkäterna hanterades bara av mig. Data som skickades till mig via mail, skrevs ut 

och förvarades så att ingen annan kunnat ta del av dem. Alla enkäter anonymiserades, det vill 

säga inga namn på lärare eller specifika skolor uppges. Vilken årskurs i vilken respondenten 

undervisar uppges på enkäten. I resultatdelen kommer de intervjuades eventuella personliga 

citat att vara fingerade.  

7.4.4 Nyttjandekravet 

Svaren från enkäterna kommer endast att användas i denna studie. 
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8. Resultat 
Utifrån analysen presenteras i resultatet signifikanta händelser som beskrivs av lärare vara 

situationer som fungerar och som inte fungerar runt den sociala samspelsprocessen i skolan.   

 

8.1 Situationer som fungerar 

 

8.1.1 Motiverande situationer 

 

De motiverade situationerna beskrev lärarna i form av engagemang för uppgiften. De 

påvisade en positiv energi från elever och i gruppen att lösa en gemensam uppgift. Dessa 

situationer beskrevs främst ske mellan elev till elev. Syftet med uppgiften som presenterades 

var för åldern intressant och eleverna kände igen något i uppgiften som gjorde den rolig och 

meningsfull. Detta ökade deras förståelse. Kontexten var oftast i klassrummet och med ett 

material som inte var ett läromedel. Uppgiften innehöll krav på samarbete och 

kommunikation. Det fanns även en tydlig förväntan på vad de gemensamt skulle hjälpas åt 

med vilket skapade ett bra socialt samspel. Situationerna där detta ingick beskrevs av lärarna 

fungera då det fanns intresse och motivation i själva uppgiften som skulle lösas. Genom 

elevernas egen vilja att lösa uppgiften blev strukturen tydlig och arbetsfördelningen i gruppen 

blev inte svårmotiverad.  

 
”Eleverna lekte affär i par. Många elever ville inte sluta leka leken. Många elever bad om att 

få leka leken igen. Varorna var uppritade på papper. Då det matematiska syftet var att eleverna 

skulle bli säkra på niokompisar1 var priset på varorna styrda av läraren. De fick låtsats köpa 

godsaker. […] Igenkänning. Eleverna har varit med i affärer. De känner till rollerna”. 

(Lärare år 1a) 

 

”Eleverna fick en uppgift av mig. De skulle i grupp rita Barbie som vuxen med hjälp av skala. 

Eleverna började räkna och mäta. Några var negativa till uppgiften till en början. De hittade ett 

sätt att samarbeta och utförde uppgiften tillsammans där alla hjälptes åt. De som var negativa 

till en början tyckte sedan det var kul. Vi pratade om uppgiften innan de började. De hade 

mina förväntningar på sig. Eleverna tog uppgiften på allvar”. 

(Lärare år 4a) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Niokompisar.	  Detta	  är	  när	  man	  i	  matematiken	  tränar	  på	  vilken	  siffra	  som	  hör	  ihop	  med	  en	  annan	  och	  
tillsammans	  bildar	  talet	  nio.	  Till	  exempel	  är	  7	  och	  2	  niokompisar	  då	  de	  tillsammans	  bildar	  talet	  9.	  
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Situationerna skapade engagemang och lärande mellan eleverna. I samspel med andra, 

tränade elever i praktiken att lösa problem samt nå ett mål utifrån en motiverande uppgift. 

Lärarna menade att kommunikation kring uppgiften motiverade och blev en viktig faktor till 

att situationen runt det sociala samspelet blev fungerande. En förutsättning beskrevs vara i 

själva engagemanget och intresset. I något exempel gavs även bilden av egenmakt, då 

eleverna gemensamt, genom delaktighet i samspelet nått ett uppsatt mål.  
 

”Elever i år 7 på vårterminen. Önskan om att i år 9 göra något gemensamt med hela klassen, i 

detta fall en resa till London. Eleverna bestämde resmålet. Sedan diskuterades hur man i 

klassen skulle göra för att gemensamt samla in pengar. Eleverna kom med olika förslag, 

diskuterade vem som skulle göra vad och de som inte var så säkra fick stöttning och hjälp av 

de mer drivande att genomföra sina uppgifter. Allt detta skedde utan någon som helst 

irritation. Målet var att alla skulle vara med på resan. Man hade ett uttalat mål och en järnvilja 

att tillsammans göra något utöver det vanliga samt att det skulle bli verklighet” (Lärare i år 7-9 

a) 

 
” I klassrummet strax innan barnen ska gå ut på rast kollar vi upp vad som händer på rasten. 

Det är vinter och snö och flera händer räcks upp. En elev får ordet och säger att man kan 

bygga vidare på snökojan. Alla händer tas ner eftersom alla tänkt säga samma sak. Ute på 

rasten hjälps eleverna åt att bygga kojan. Vissa bygger och andra hämtar material. I stort sett 

hela klassen är med och bygger och hjälps åt med kojan. När rasten är slut och eleverna 

kommer in är alla glada och nöjda. Barnen hjälptes åt i ett gemensamt projekt. En elev som 

har lite jobbigt på rasterna till och från var glad och kände sig delaktig hela tiden. Alla fick/ 

kunde vara med och alla hade en uppgift som var viktig”.  

(Lärare år 3a) 

 

Verktyg och resurser förklarades av lärarna genom tydliga uppgifter, gemensamt mål att 

arbeta mot samt motivation till uppgiften. Men även genom känslan av att ha roligt i det 

sociala samspelet. Lärarna beskrev det goda samspelet genom uppgifter som inspirerade och 

lockade till inkludering. Verktyg och resurser för att de motiverande situationerna skulle 

fungera var att det fanns en positiv anda i samspelet. Den uppgift, det mål eleverna hade var 

av intresse och motiverade dem att samarbeta. Motivationen skapade nyfikenhet som gav 

engagemang och vilja. Lärarens förväntningar och skapandet av en uppgift som väckte 

intresse var andra verktyg som nämns. En resurs för lärarna var att ha kännedom om vad som 

ger intresse och motivation utifrån ett elevperspektiv. Genom att ha fokus på elevens 

perspektiv kunde läraren hos eleverna generera en känsla av egenmakt där motivation och 

inspiration skapade vikt i att lösa uppgiften i samspel med andra. Som skyddsfaktor kan sägas 
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vara motivationen som uppgiften ger och som på grund av detta skapar samspel som fungerar. 

Även samspelets strävan framåt för att klara uppgiften och nå ett gemensamt mål blir genom 

den gemensamma viljan en skyddsfaktor. Detta bygger förutsättningar hos elever för att 

gemensamt klara situationer där problem behöver lösas och tränar resiliens.   

 

8.1.2 Delaktiga situationer  

 

Delaktighet och en möjlighet för alla att delta, ges som beskrivningar av fungerande 

situationer. Däremot på lite olika sätt. Det kan beskrivas som en delaktighet i själva uppgiften 

eller att situationen fungerade för att den var planerad och på så sätt skapade delaktighet.  

 

Preventivt arbete runt sociala situationer uppgav lärare i form av arbete med normer och 

värden. Lärarna samtalade med eleverna om hur man ska vara som kompis och följde upp 

konflikter med samtal. Det handlade även om att som grupp få ta ansvar för varandra, för 

uppgiften och på så sätt skapa delaktighet. Några lärare förklarade att tryggheten i gruppen 

gör att det blir lättare att respektera varandra och lyssna. De påvisade även att ett aktivt arbete 

med värdegrunden gav positiva effekter på det sociala samspelet. En lärare beskrev att arbetet 

med att välkomna en ny flicka till klassen blev en fungerande situation. Detta genom att 

involvera klassen och tillåta dem att vara delaktiga.  

 
”När vi skulle få en ny elev i klassen som tidigare hade varit mobbad på sin skola och som var 

otroligt nervös. Innan hon började skolan pratade jag tillsammans med eleverna att vi skulle få 

en ny tjej till klassen. Jag la upp det på ett positivt sätt redan från början i samtalet. Vi pratade 

om hur det skulle vara att komma ny till en klass, den egna känslan. Hur man kan ta emot en 

som kommer ny så att den trivs osv. Alla eleverna blev otroligt glada i alla fall. Innan jullovet 

bad jag flickan komma och hälsa på oss och det tror jag betydde mycket för henne. På barnens 

egna initiativ visade de hennes nya plats, tog en rundvandring på skolan och bjöd in henne i 

pågående grupparbete. Hela klassen var otroliga mot henne och jag såg ett härligt socialt 

samspel. Efteråt berömde jag mina elever hur härliga och bra dom var som hade fått henne att 

känna sig så välkommen. När flickan skulle börja skolan efter jullovet var hon inte alls lika 

nervös och hon fick snabbt vänner i klassen. Till och med pojkarna frågade om hon ville följa 

med ut och leka på rasten. Flickan fick en bra start och skaffade sig snabbt nya vänner. Hon 

växte i sitt självförtroende och skolarbetet. Alla barnen i klassen kom med förslag, diskuterade 

och tillsammans byggde de en positiv cirkel i deras klass. De lärde av varandra och det 

positiva viktiga tänkandet blommade av sig. Barnen fick vara delaktiga osv.”  

(Lärare år 3b) 
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Något som även betonades av flertalet lärare var vuxenstödet som hjälp till delaktighet. 

Tydliga vuxna som betonade förutsättningar och ansvar. Många lärare underströk vikten av 

personella resurser, att det var lättare att få till fungerande situationer just kring delaktighet i 

det sociala samspelet när man var flera vuxna. Detta då fler vuxna kunde tydliggöra olika 

perspektiv och medvetandegöra det sociala samspelet före eleverna. De kunde vara förebilder 

och uppmuntrade inneslutning. Personella resurser var något som majoriteten uppgav som en 

stark skyddsfaktor till en fungerande delaktighet. I samspel med tydliga vuxna kunde känsliga 

konflikter lösas och samspel växa. Här framhöll lärarna relationen som en viktig faktor till 

delaktighet. Relationen mellan eleverna men också mellan vuxna och elever. Elever som var i 

en trygg relation med en vuxen uppgavs ha en större tillit till en positiv utgång av 

arbetsuppgiften eller konfliktlösningen. Relationen gav också möjlighet till att våga vara 

delaktig.  

 
”Jag informerade om vad en ”lyssnargrupp” går ut på. Att vi ska få chansen att lyssna på hur 

andra upplever saker och ting och att vi genom det kan lära oss nya sätt att se på saker. Jag la 

en kub med olika bilder på sidorna i mitten av cirkeln och så fick var och en som satt i cirkeln 

i turordning tala om vad de kunde se för bilder därifrån där de satt. På så sätt kunde alla få 

veta vad det fanns på bilderna runt om hela kuben när alla fått berätta. Sen berättade jag att vi 

på samma sätt kan få en ny helhetsbild även om vi pratade om andra saker. Det viktiga är att 

var och en i lyssnargruppen får chansen att ostört berätta hur hen ser på någonting och att de 

andra faktiskt lyssnar. Alla i gruppen deltog på ett fantastiskt sätt, var och en berättade och 

alla lyssnade. Det skapades en ny kultur i gruppen när vi började använda ”lyssnargruppen”. 

Eleverna vågar prata och deltar mer i samtalet på ett helt nytt sätt, t.ex. när vi introducerar ett 

nytt arbetsområde inom SO:n. Eleverna gillar att ha lyssnargrupp och det har blivit en mycket 

bra sammanhållning i gruppen. Jag upplever det som om lyssnargruppen uppfyllde något slags 

behov som eleverna saknat. Kanske att de fick möjlighet att på ett seriöst sätt lyssna på andras 

tankar, fundera över och uttrycka sina egna tankar samtidigt som andra lyssnar utan att säga 

att de har fel. En elev vågade berätta någon erfarenhet som var lite känslig och de andra 

eleverna lyssnade och bemötte det på ett bra sätt. Sedan vågade andra elever i gruppen också 

lyfta lite känsliga tankar och det blev samtal ”på riktigt”. Det är elevernas tankar, erfarenheter 

och funderingar som få komma i fokus och ta plats samtidigt som de vuxna (som brukar ta allt 

för mycket plats) backar och lyssnar skapar en bra situation. De vuxna har däremot ansvaret 

för att etiken hålls på ett bra sätt under samtalet”. 

(Lärare år 7-9b) 

 

Som verktyg och resurser i de delaktiga situationerna framhölls delaktighet och känslan av 

inneslutning som skapade en fungerande relationer och situationer. Personella resurser sågs 
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som en stark resurs för att generera delaktighet. Relationen var enligt lärarna av stor vikt för 

att kunna stötta samt vara goda förbilder. Med tillit och förtroende kunde de hjälpa samspelet. 

Personella resurser sågs som en fördel då de kunde stötta, förbereda och tydliggöra. Bra 

relationer och trygghet eleverna emellan sågs också som en bidragande resurs till att 

situationerna fungerade bättre. Skyddsfaktorer var främst den goda och förstående relationen 

men också känslan av att känna sig delaktig och respekterad i det sociala samspelet.  

 

8.1.3 Planerade situationer 

 

Något som många lärare beskriver som fungerande var att det i situationer fanns en 

grundläggande planering. Det fanns en av läraren skapad och styrd situation där barnen gavs 

frihet, men reglerna och uppgiften tydliggjordes. Aktiviteterna var organiserade och 

planerade. Denna styrning, skapade menade lärarna, en grundtrygghet som gjorde att eleverna 

lättare kunde hantera uppgiften de fick och förhålla sig till gruppen. Förståelsen som uppstod 

vid rutiner frambringade förutsättningar som gjorde att situationens sociala samspel 

fungerade. En lärare beskrev en process då situationer fungerade på grund av att man skapat 

sig en rutin för att förebygga konflikter.  

 
”Inför första rasten varje dag samlar vi barnen och ber dem att ge förslag på lekar som de kan 

leka tillsammans på rasten. När alla förslag sagts så säger vi en lek i taget och de barn som vill 

leka leken bestämmer en plats på skolgården där de möts. Om det uppkommer en ny lek så 

berättas reglerna i klassrummet så att alla är förtrogna m. hur leken går till. Alla barn får en 

chans att vara med. Ingen ska behöva vara ensam. Att vi gör detta dagligen så det blir en 

viktig prägel på det. Att vi har fått en kontinuitet i det. Barnen ser att vi vuxna bryr oss även 

om de har rast. Att vi markerar att det spelar ingen roll vem man leker med. Alla är värda att 

vara med och leka. Vi har varit tydliga förebilder i det. Verktyget är en tydlig vilja från vår 

sida. Vi har varit två vuxna runt barngruppen i detta”. 

(Lärare år 2a) 

 

Förståelse för struktur, arbetssätt och uppgift ses av några lärare som en viktig del i att 

samspelssituationer fungerar. Genom tydlighet och styrning i uppgiften hjälpte lärarna 

eleverna. Genom att underlätta för och förbereda elever, menade de, att det skapas en trygghet 

och förståelse som i sin tur gav bättre förutsättningar för att även klara det sociala samspelet. 

Lärarna beskrev att de har en del i formandet av situationer så att eleverna ges möjlighet att 

lyckas på flera plan, varav den sociala samspelsprocessen är en.  
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”Den elev jag har i tanken när det gäller detta, har problem med att ta in och kunna återberätta 

vad han läst. Han har problem med att kunna strukturera och hitta det väsentliga i en text. Jag 

visste att detta kunde bli ett oöverstigligt hinder för honom. Han skulle dessutom arbeta i 

grupp vilket han också har problem med. Då eleverna arbetat med Robinsonader några 

månader tidigare och under den perioden hade jag pratat mycket om upplysningen och vad 

som hände under den tiden i samhället – visste jag att han hade en förförståelse om vad 

upplysningen var. Vi tittade också på Robinson Crusoe och pratade om allt som var typiskt för 

upplysningen. Jag vet att han antecknar när jag skriver på tavlan, men endast det jag skriver, 

inte det jag säger utöver (det skrivna). Han blev i sin grupp tilldelad just det jag gått igenom 

och kunde därför redovisa sin del av upplysningen och fick lyckas. Eftersom just denna elev 

visste exakt vad hans del i grupparbetet var fungerade det bra. Han hade fått en förförståelse 

och kunde enkelt titta tillbaka på sina anteckningar. I och med detta höll han också sams med 

sin grupp och de hade alla lika stor del att redovisa. Han visste exakt vad han skulle göra och 

jag hade vid tidigare tillfällen gett honom all fakta han behövde. Det fanns tydliga ramar som 

inte skapade oro och osäkerhet hos honom – eller de andra i gruppen då han visste vad hans 

del handlade om. Han visste sin roll och slapp bli stressad”. 

(Lärare år 6-9a) 

 

Planering som skapat rutiner innebar menade lärare trygghet vilket också bidrog till bättre 

fungerande samspelssituationer. Lärarnas kännedom om vilka elever som också fungerade bra 

ihop var en annan del. I ett elevsamarbete beskrev också lärarna att det fanns en 

bakomliggande plan och att de har en agenda om vad samarbetet ska leda till. Detta beskrivs 

av lärare kunna göra det lättare att under arbetets gång uppmuntra till ytterligare sampel 

genom att ställa de rätta frågor som leder vidare och utvecklar. 

 
”MA-lektion där de arbetade med en uppgift (problemlösning) i par i klassrummet. Det 

började med att jag hade en kort genomgång och introduktion av ma-problemet. De fick sedan 

individuellt fundera ett par minuter, och efter det placerade jag dem i par. I ett av paren 

började de visa hur de tänkt när de satt själva, jag kallar dem Kalle och Johan. Kalle började 

först visa sin tankegång genom att förklara och peka i sitt häfte hur han gjorde. Johan 

instämde i början och menade att så hade han också tänkt, men sedan skiljdes hans sätt åt. 

Kalle gav Johan talutrymme för att höra hans funderingar och frågor angående sitt sätt att 

tänka. Johan fortsatte samtidigt att koppla till hur han räknat och tänkt och visade i sitt häfte. 

Jag uppmärksammade detta och uppmuntrade dem att se om det fanns ytterligare lösningar 

och andra sätt att tänka på det problemet. Båda samarbetar bra med varandra. De skapade 

utrymmen där båda fick komma till tals, de lät varandra förklara hur de tänkt innan de 

gemensamt gick vidare. När vi arbetar med problemlösning arbetar vi oftast efter arbetssättet 

genomgång/introduktion - individuellt arbete – diskussion i grupp – gemensam genomgång av 
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lösningar. Det funkar bra i och med att de får en stund själva att fundera innan de får sitta i par 

eller grupp och diskutera”. 

(Lärare år 4b) 

 

Planering sågs som ett verktyg för en fungerande situation. Lärarens planering skapade 

struktur och en trygghet. Lärare beskrev situationer där arbetssätt arbetats in och detta i sig 

skapade frihet i samspelet. Situationerna blev i grunden kända för eleverna vilket gör att 

själva utförandet tog mindre energi från samspelet. Förståelsen för hur man skulle närma sig 

ett arbete i grupp blev mera lika när arbetsgången hade upprepats. Som resurs fanns också en 

planering, med en för läraren och eleven tydligt mål. Planeringen gav styrka i hur man 

behövde agera för att leda gruppen och eleverna rätt. Lärare framhöll också att man 

förberedde lite extra för vissa elever då man annars visste att det för deras del kom att bidra 

till oro i det sociala samspelet. Planering kunde, menade lärarna, ge förutsättningar för fler att 

lyckas. Som skyddsfaktor kan man i dessa situationer se den medvetna styrning som lärarna 

hade, vilket skapade fungerande situationer.  
 

8.1.3 Sammanfattning av fungerande situationer.  

 

Den mest frekventa kontexten för ett fungerande arbete runt sociala samspelssituationer 

förklarades av lärarna vara i klassrummet. De situationer som fungerade bäst var av 

varierande slag men lärarna hade övervägande uppgett situationer mellan elev- elev. Vid 

analys av dessa fanns en tydlig styrning, uppgiften var motiverande och relationen god, vilket 

skapade fungerande situationer. Lärarna uppgav alltså att de ser situationer som är 

strukturerade och har tydliga förhållningsregler som positiva vad gäller de sociala 

samspelsprocesserna. Uppgiften eller målet med situationerna upplevdes vara en förväntning 

framåt eller något som sker med gruppen i nuet. Gemensamt för de flesta situationer var att de 

var vuxenstyrda eller att det fanns fler vuxna resurser än bara läraren att tillgå. De flesta 

situationer som beskrevs var organiserade och planerade aktiviteter för att skapa delaktighet i 

form av grupparbeten eller lek. Intresse för uppgiften skapade också, uppgav lärarna 

motivation i det sociala samspelet. Motivationen bidrog till en positiv anda. Lärarnas uttalade 

förväntningar på en gruppuppgift, beskrev några, ge eleverna en känsla av delaktighet och 

uppmuntrar egna initiativ. Eleverna fick ett ansvar i vilket de själva växte och skapade 

egenmakt. Lärarna framhöll vikten av goda relationer och att också ha ett elevperspektiv. 

Goda relationer kunde öppna upp för samarbete, dialog samt skapa delaktighet och 
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motivation. Några lärare uttryckte även en process som fungerade. De menade att arbete med 

det sociala samspelet kunde stödjas genom att till en början styras av vuxna för att sedan 

lämnas över till eleverna. Lärarna uttryckte att det behövdes ett preventivt arbete för att stödja 

barnens utveckling vad gällde sociala samspelsprocesser. Arbete runt normer och värden 

framhölls som viktigt. De beskrev att de genom att aktivt arbeta med detta i det sociala 

samspelet kunde bistå med nya perspektiv och ge alternativa lösningar. Detta upplevdes 

stärka elever i den sociala samspelsprocessen och ge framtida strategier. Kommunikation sågs 

som ett viktigt verktyg i att situationer fungerade. Samtal i det sociala samspelet som 

präglades av respekt, förståelse och nyfikenhet. Kommunikation mellan lärare och elev kunde 

också vara stöttande och preventivt. Som skyddsfaktorer, verktyg och resurser uppgavs 

vuxennärvaron, relationen, och styrning i både förhållningssätt och uppgifter. Planering anges 

stärka läraren i sin roll. Uppgifterna stöttade det sociala samspelet om de var motiverande och 

skapade inkludering. Klassrumsmiljön där kommunikation tilläts och stärktes, där tydlighet i 

vad eleven förväntades utföra, uppgavs vara en miljö som fungerade som en skyddsfaktor.  

 

8.2 Situationer som inte fungerar 

 

8.2.1 Situationer utan vuxennärvaro  

 

Hälften av lärarna framhöll att rasten var en situation som inte fungerade. Det beskrevs att här 

uppstod fler konflikter och missförstånd mellan eleverna som sedan i vissa fall fick 

konsekvenser över skoldagen, ibland över en stor del av sin skoltid. Situationerna som 

framhölls kunde handla om regler, om slagsmål och missförstånd som i sin tur ledde till 

osämja i elevgruppen eller konflikter mellan enskilda elever. Rastsituationen beskrevs av en 

lärare vara en plats där man var ”påtvingad en social interaktion”. Överlag påpekades 

skolgården som en miljö med lite personella resurser. I många fall framhöll man att det 

saknades vuxna som agerade rastvakter. ”För få vuxna som kan fånga upp och avstyra 

situationen innan den går överstyr” (Lärare år 2b). I högstadiet beskrev en lärare att vuxna 

ofta inte fanns synliga i skolans korridorer. ”Att det inte finns fler vuxna i korridorerna som 

ser och hör vad som händer” (Lärare år 6-9a). 

Svårigheter i det sociala samspelet på rasttid uppgavs även vara situationer som ibland krävde 

diskussioner och samtal även på lektionstid för att lösa problem som uppstått.  
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”Språkförbistringar under raster där lekkoden inte alltid är klar runt våra fotbollsspelande 

elever. Eleverna är inte ense om spelreglerna. Konflikten urartade i slag, knuffar och ett 

ovårdat språk. Lärarna till eleverna tar samtal med eleverna som varit inblandade och de får 

redogöra för vad som har hänt”. 

(Lärare år 2c) 

 

”Tre flickor spelar fotboll mot en vägg. En av flickorna äger bollen. De övriga två flickorna 

går ihop och spelar snällt mot varandra. Varav den som äger bollen åker ut. Hon är då arg på 

de andra och vill ta bollen med sig när hon åker ut. De övriga två blir sura. Fröken får veta och 

måste reda ut situationen. Under spelets gång kunde flickan med bollen gått till en rastvakt 

och berättat”. 

(Lärare år 3c) 

 

De verktyg och resurser som saknades var framförallt personella resurser. Rastsituationer 

uppgavs av lärare som en mindre strukturerad miljö där vuxna inte var lika synliga. Det 

saknades styrning. Det framhölls också att vuxnas förhållningssätt till rasten kunnat vara 

bättre. Vuxna beskrevs inte delta och skapa roliga uppgifter/aktiviteter. Då spelreglerna inte 

var lika tydliga för alla elever bidrog, ansåg lärarna, detta till svårigheter i det sociala 

samspelet. Eleverna själva upplevdes också sakna verktyg och resurser för att lösa 

problemfyllda situationer på egen hand. En lärare beskrev också det faktum att man ofta 

förbisåg vuxenstödet för äldre elever vad gäller stöd under rasttid. En riskfaktor kunde vara 

avsaknad i form av närvaro av personella resurser och goda relationer. Vuxna som stöttade 

upp och kunde förekomma vid svårigheter i det sociala samspelet. Då rasten angavs som en 

situation där man inte blir styrd, blev den en riskfaktor, i förhållande till en svårighet i att 

motivera sig själv till aktiviteter.  

 

8.2.2 Konfliktsituationer  

 

Några lärare beskrev situationer i klassrummet där de hamnat i diskussion med en elev som 

inte velat delta och stört arbetsron och lärmiljön för de andra eleverna eller för läraren själv. 

De lärare som framhöll dessa situationer upplevde en stress och ett slutresultat där eleven till 

exempel blev utkastad från klassrummet. Lärarna reflekterade själv över att situationen inte 

blev till en bra lösning för någon. På grund av den övriga klassen samt stressen av att också 

hjälpa dessa gjorde att lärarna inte just då kunde förebygga eller följa upp situationen vilket 

också beskrevs leda till att den urartade. Till detta påpekades också svårigheten av några 

lärare, att stå själv med en klass och inte ha tid att fullt ut under lektionstid ta tag i konflikten. 
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”När man är själv som klasslärare och försöker vara på flera ställen samtidigt, det kan finnas 

flera barn som behöver stöttning för att samspelet ska fungera” (Lärare år 2b). 

 

 
”Det har ju också tyvärr funnits en del tillfällen då det sociala samspelet inte har fungerat till 

full belåtenhet. Jag drar mig till minnes en mattelektion då jag som pedagog fick lov att skicka 

ut en elev efter upprepade tillsägelser. Eleven ifråga hade vid flera tillfällen stört en annan 

elev och med det många andra elever. Detta skedde i en ”vanlig klass” med 18 elever. Det hela 

började med att elev 1 satte sig nära elev 2 och hade svårt för att sluta prata. Efter tillsägelse 

att byta plats, med vägran om detta, fortsatte så pratet och störningsmomenten mot elev 2. Jag 

fortsatte min vädjan om platsbyte men inget skedde så när handgemäng (mycket mild) 

uppstod beslöt jag för att ”kasta ut” eleven. Det är alltid frustrerande när olika störningar 

uppstår och när fler blir drabbade. Det är också väldigt tråkigt att behöva ta sådana drastiska 

beslut som att avvisa någon elev från lektion. Det jag saknade denna lektion var någon annan 

som hade kunnat vara med elev 1 ett tag så denna hade kunnat lugna ner sig och fungerat väl i 

klassrummet. Jag räckte inte till då en elev avvek från ”det normala”. 

(Lärare år 6-9b) 

 

En annan lärare beskrev konflikter där man som lärare inte sett eller varit med. De som 

läraren utryckte händer ”plötsligt” och kan vara svåra att följa upp. Stress hos lärare att reda 

upp situationer då detta inte alltid fungerar med skoldagens planering och tid. Eleverna 

förklarades även ibland vara i för stor affekt när det fanns tid och resurser för samtal. Det som 

också försvårade var när några av elevgruppen vill reda ut situationen och andra inte. Lärare 

framhöll också dilemmat av att reda ut situationer runt elever man inte kände eller hade någon 

relation till. Det upplevdes lättare att ta tag i konflikten om relationen fanns. Flera lärare 

påtalade att man skulle behöva mera kompetens i hur man löser konflikter för att kunna arbeta 

på ett bättre sätt.  
 

”Det är viktigt upplever jag att alla blir hörda i olika situationer men speciellt när konflikter 

ska redas ut. Det var fyra personer inblandade, varav tre ville reda ut så de kunde få gå. Det 

gör det extra svårt när en inte är mottaglig. Eleven X motarbetade deras versioner och även 

mig flertalet gånger, så att reda ut konflikten där och då var inte möjligt. Jag tycker att 

konflikter ska redas ut där och då, väntar man kan det bli svårt att komma ihåg osv. Men den 

här konflikten kanske var en sådan som skulle fått ”vila” en stund och efter ett tag diskuterats. 

Det är något som jag kunde tänkt på, att kunna avgöra detta tidigare, och lösa konflikten 

senare. Det jag tänker på som skulle underlättat för mig, är att det skulle finnas ytterligare 

personal eller någon som kunde varit i klassen eftersom jag inte var där. Det stressade mig”. 

(Lärare år 4b) 
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Verktyg och resurser som saknades i konfliktsituationer uppgavs främst vara personella 

resurser men också brist på relation med vissa elever. Det beskrevs av lärare vara en svårighet 

att ge sig in i diskussioner när det inte fanns en relation i botten. Tid angavs också vara en 

faktor som stressade. Skoldagen ansågs gå fort och konfliktlösning behövde tid för att på ett 

bra sätt reda ut så att den skulle leda till ett lärande och prevention. Den extra personella 

resursen som saknades menade lärare skulle hjälpa deras intentioner att lösa situationer som 

inte fungerade till situationer som framåt fungerade. Verktyg som saknades var även kunskap 

om hur man bäst hanterade och löste konflikter. Som riskfaktor är den kaotiska situationen i 

sig som uppstår vid en konfliktsituation. Den innehåller stress och blir upplever lärare svår att 

styra. Relation är en viktig skyddsfaktor som i sig kan lugna och öka motivation till att lösa 

problem som uppstått. I vissa fall saknas den och då blir det en riskfaktor.  
 

 

8.2.3 Ostrukturerade situationer 
 

Situationer som inte fungerar uppstod oftare menade lärare i situationer som var ”friare”. 

Detta beskrevs vara i vid mindre styrda uppgifter i klassrummet, i kapprum, matsalsköer och i 

korridorer. ”I kapprummet. Någon går förbi. Råkar komma åt den andra i förbifarten. Bråk. 

Att inte förstå att man inte gör allt medvetet. Dåligt med utrymme och många barn. Ingen 

vuxen fanns på plats vid tillfället” (Lärare år 2c). Dessa platser framhöll lärare vara ställen där 

skolan släppte på styrning och struktur, detta bidrog ansåg de till att konflikter uppstod. Dessa 

situationer uppgavs inte vara lika planerade och styrda, utan förutsatte att eleven hade förstått 

utifrån en rutin och klarade sig själva. I dessa situationer fanns även färre vuxna på plats för 

att stötta.  

 
 

”Ställa sig i kö ute för att gå till matsalen. Alla elever ska tvätta händerna och ställa sig i kö 

ute. Några elever hade svårt för att köplatsen blev efter ”vem som tvättade händerna och satte 

på sig skorna först”. Några elever som har stort behov av struktur upplevde situationen som 

stressande och sa till alla elever som kom på fel plats. […]. De lugna barnen ville ha lugn och 

ro. Det blev en ostrukturerad situation som skapade tävling hos vissa elever. Vissa elever 

stressade över att det inte fanns en tydlig struktur.” 

(Lärare år 1a)  
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”Korridoren. En elev blev jagad och krockade med en annan elev. Den eleven som ej blev 

jagad blev jätteupprörd att han krockat. Skrek och skyllde på motparten. Ville ej lyssna, tyckte 

bara att det var fel att en blev jagad och han råkade bli inblandad. Tyvärr ingen vuxen i 

närheten och kunde gripit in, innan det blev så stort”. 

(Lärare år 1b) 

 

Strukturen i arbetsuppgiften framhölls även vara viktig och när den brustit beskrev lärare 

situationer som inte fungerade. I klassrumssituationen förklarades även att uppgiftens 

svårighetsgrad och elevens förståelse för hur hon/han ska lösa den kunde skapa en situation 

som inte fungerade. Lärare beskrev att det inte heller funnits ytterligare stöd, till exempel 

visuellt eller stöttning av fler vuxna för att lösa uppgiften. Uppgiften blev för eleven otydlig 

och svår att närma sig vilket skapade oro, stress och konflikt. Eleverna beskrevs då ha kunnat 

börja störa eller skapa konflikter. ”De skulle tejpa batterier till en tävling under rasten. Några 

elever blev osams och började kasta batterier. Det blev en konflikt. Dålig struktur av mig. För 

få tejprullar. För många barn. En vuxen fick komma och bryta” (Lärare år 4a). 
 

”Det blir en för stor uppgift. Uppgiften kräver att man kan ta egna initiativ, kan jobba 

självständigt och vilja bidra med något till gruppen. Uppgiften kräver en viss ansträngning och 

det kan vara svårt för honom, då han behöver ha någon vuxen som driver honom framåt i 

skolarbetet hela tiden. Någon vuxen som finns nära och som han känner sig trygg med och att 

han får vara i en ännu mindre grupp. Blir det svårt och för krävande så har han svårigheter att 

driva sig framåt. Det var en för svår uppgift”.  

(Lärare år 4- 6a ) 

 

”Det kändes som de inte riktigt visste var de skulle börja någonstans, ingen tog initiativet till 

att börja läsa och sedan hitta på frågor. Alla var väldigt avvaktande och visade inget intresse 

för gruppen och deras tankar. De visste helt enkelt inte vad de skulle göra på grund av otydlig 

information från mig”.  

(Lärare år 3d) 

 

Verktyg och resurser som saknades var just en styrning och struktur som tydliggjorde 

situationerna för eleverna. Uppgiften förväntades klaras av, men saknade tydlighet, 

motivation och instruktion. I miljön vid de ”friare” situationerna som matsalskö, korridor, 

kapprum uttryckte lärare att det fanns färre vuxna som stöd för eleverna. Detta innebar också, 

påvisade de, stress och oro som lätt kan övergå till en situation som inte fungerar. Det 

saknades en vuxen som kunde förebygga, stoppa och hinna se vad som hände. En resurs som 

saknades var även en tydlig kommunikation och information om hur man förväntades agera 
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även i dessa ”friare” utrymmen. Ostrukturerade uppgifter på lektioner uppgavs också vara ett 

stressmoment som ledde till situationer som inte fungerar. När eleven inte visste hur man 

skulle agera uppgav lärare att flyktbeteende och strategier som att störa, inte arbeta alls, eller 

skapa konflikt kunde förekomma. Som riskfaktor sågs avsaknad av styrning antingen vad 

gällde en uppgift eller stöttning av vuxenrelation i situationer som ansågs ”friare”.  

 

8.2.4 Sammanfattning av situationer som inte fungerar. 

 

Gemensamt för de flesta situationer som lärare beskrev var att de i situationerna inte hade full 

kontroll över det som hände. En riskfaktor var även att lärare förutsatte elevernas kunskap om 

hur den ”fria situationen” skulle hanteras. Ostrukturerade aktiviteter gav en otydlig 

förutsättning och förväntning på eleverna vilket bidrog till oro i det sociala samspelet. För 

vissa elever påvisades detta bli extra arbetsamt och svårt. Situationer där strukturen och 

styrning inte fanns menar flertalet lärare ledde till konfliktsituationer och ökad stress både för 

elev, klass och lärare. Detta beskrevs både i miljön och i själva uppgiften. Förståelse och 

hanterbarhet kring uppgifter framhölls vara förutsättningar som saknats när situationen inte 

fungerat. Vuxenstöd krävs, beskrev lärare, för att lösa konflikter och hade ofta saknats när 

situationer uppstått. Vuxna som verktyg och resurs hade i många situationer som inte fungerar 

saknats. Eleverna hade inte haft någon att vända sig till, vuxna hade inte sett, vilket hade 

försvårat och inte kunnat stoppa eller förebygga konflikter. Situationer som inte hade fungerat 

har varit många där eleverna lämnats mera själva och antagits klara uppgiften själva. Lärare 

uppgav även att lärares förhållningssätt brustit när situationer inte hade fungerat. Det hade 

saknats kompetens i att bemöta situationer runt det sociala samspelet. Relation till eleverna 

sågs som en skyddsfaktor men framställdes även som en riskfaktor när den nära relationen 

med eleven/ elever i affekt saknades. De kontexter som framför allt lyftes fram i situationer 

som inte fungerade framhölls vara de som upplevdes ”friare”, det vill säga där det av eleverna 

själva krävdes självständighet, där det inte var lika stor tydlighet och det fanns färre vuxna. 

Dessa situationer var till exempel kontexter som kapprum, korridorer, omklädningsrum, 

matsalsköer och raster. Här fanns inte heller tydlighet i strukturer och det fanns därför, 

beskriver lärare, utrymme för missförstånd och konflikter. Riskfaktorer uttrycktes vara dålig 

struktur i miljö och uppgift, avsaknad av relation och personella resurser, stress, dålig 

kommunikation, kompetens, ”friare” kontexter. 
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8.3 Sammanfattande analys av resultat 

 

Studiens resultat kan sammanfattande beskriva att det som bygger en situation som fungerar 

är det som beskriver vad som generellt saknas när situationen inte fungerar. Den visar att det 

sociala samspelet är komplext och sker hela tiden i olika kontexter. Detta kan jämföras med 

Wrethander Blidings (2007) studie där hon beskriver den sociala process som löper parallellt 

med annat arbete i skolan. Denna process har möjligheten att utvecklas med hjälp av vuxna 

och hon anser att vi i skolan bör vara medvetna om att den hela tiden är aktiv och stannar 

sällan upp. Inte bara elev och elev innesluts eller utesluts i denna utan också miljö och lärare. 

Wrethander Bliding har genom sin studie sett hur ”friare” utrymmen i kontexter som klassrum 

och rast utnyttjas av elever för inneslutning och uteslutning. Detta sammanfaller även med 

studiens resultat. I studien beskrivs situationer i olika kontexter och hur samspelen i dessa på 

verkas av både risk- och skyddsfaktorer. Helmen Borge (2011) framhåller resiliens som en 

process där barn ständigt utsätts för just situationer med risk och skyddsfaktorer. Detta menar 

hon i sig är en nödvändighet för att rustas med motståndskraft och för att bättre kunna hantera 

situationer som inte fungerar och skapa situationer som fungerar. Hon påpekar däremot att vi 

behöver arbeta med att identifiera riskfaktorerna så att vi vuxna kan arbeta med att reducera 

dem. 

I arbetet med analysen kan man ytterligare belysa situationer genom uppgift, styrning och 

relation. Dessa blir sammanfattningsvis övergripande kategorier i vad som fanns eller 

saknades som resurs/verktyg eller risk-skyddsfaktor. Uppgift, styrning och relation som 

övergripande kategorier kan ge ett perspektiv på hur situationer kan stärkas och vändas från 

ickefungerande till fungerande. Genom att titta på situationerna kan studien visa att när 

relationen stärks skapas större delaktighet. Är det motivation man vill stärka bör uppgiften 

formas utifrån elevens intresse. När fokus läggs på uppgiften ökar man motivationen och en 

planerad lektion ökar styrningen. När situationer blir för lärarplanerade förefaller det även 

som att både relation och intresse för uppgiften kan minska. Detta med styrning i sig kan då 

tänkas vara både negativt och positivt beroende på vad man som lärare vill åstadkomma. Vill 

man skapa högre grad av intresse och motivation måste lektionen förutom att vara styrd också 

innehålla moment med en intressant uppgift samt relation, som ytterligare kan stärka den 

fungerande situationen. Lärarens styrning kan genom sin roll vara en viktig del i att skapa 

egenmakt hos eleven genom delaktighet och samspel. Hattie (2011) påpekar båda av dessa 

delar, han menar att läraren bör göra eleven medveten om det mål som ska uppnås, detta kan 

sägas vara en slags styrning, men eleven behöver också en stöttande miljö där eleven känner 
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tilltro till sin egen förmåga. Genom att ledas av läraren mot framgång och vara medveten om 

den uppgift man ska utföra ökar, menar han, både motivation och engagemang. Men om 

lektioner bara är styrda, fast saknar intressanta uppgifter för eleven och även delaktighet 

genom relation, kan de också enligt studien bli potentiella riskfaktorer. Detta genom att de, 

som lärare i studien säger fungerar, men för eleven riskerar att bli ”tråkiga”. Detta kan på sikt 

för elever leda till att de blir situationer som inte fungerar. Giota (2002) poängterar att vuxna 

alltför sällan frågar elever om hur de uppfattar skolan och vad de själva har för syften med att 

tillägna sig färdigheter, kunskaper och kompetenser som de vuxna anser är viktiga för dem att 

lära sig. Hattie (2011) pratar om att skapa dialog snarare än monolog. Genom att lägga 

utvecklingsnivån lite högre än elevens förmåga kan man motivera. Detta resonemang 

beskriver även Bråten och Thurmann- Moe (1998) genom Vygotskijs närmaste 

utvecklingszon. Där dialogen och samspelet mellan lärare och elev är det som utvecklat 

eleven framåt.  

 

Vad gäller de situationer som inte fungerar visar studien att de kan stärkas dem genom att titta 

på vad som saknas. I en rastsituation saknas uppgifter, det vill säga planerade rastaktiviteter 

från vuxna som kan skapa bättre raster och förhindra konflikter. De engagerade vuxna visar 

sig också ha en funktion i konfliktsituationer. Det beskrivs i resultatet att relationen behöver 

stärkas för att konflikter ska lösas på bättre sätt. Ett aktivt arbete med relationer behövs för att 

vända och förbygga konfliktsituationer. De ostrukturerade lektionerna behöver stärkas genom 

en tydlig lärarroll och styrning. Genom att titta på situationer kan moment som stärker visa sig 

och också vända en situation till en fungerande sådan. Men bilden blir också komplex för 

lärarna när man ska ta hänsyn till samtliga elever och det som de bär med sig av erfarenheter, 

förutsättningar samt hur risk och skyddsfaktorer påverkar just dem (se modell sid 29). Giota 

(2002) framhåller elevperspektivet, barnets egenmakt, och menar att grunden till ett 

elevperspektiv på skolan är respekten för varje elev som person, elevens egna människovärde 

och de behov och anspråk som eleven har. Ett elevperspektiv som skulle kunna skapa 

delaktighet och motivation är att man känner till elevens starka sidor och se att dessa kan 

kompensera andra mindre starka områden. Studien visar att genom kännedom om eleverna 

kan man genom att ha deras perspektiv i bakhuvudet (förutom mål och värdegrund) när man 

planerar och skapar situationer som fungerar. 

 

Alla påverkas vi olika av situationer också eleven och detta sker i ett komplext samspel som 

pågår hela tiden i ett klassrum. Helmen Borge (2011) påvisar att beroende på uppväxtmiljö 
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ser ens påverkan av risk olika ut. Eleven finns i en process och går ständigt in i nästa situation 

och kontext. Utifrån det som framkommit i resultatet kan ett exempel kan vara att en elev i 

samspel finns i ett klassrum (situation), den har med sig sina förutsättningar och erfarenheter 

av kontexten och vad som ska göras. I kontexten ”klassrum” finns andra elever och en 

uppgift. Uppgiften kan för eleven vara otydlig och ointressant (avsaknad av verktyg/resurs = 

riskfaktor), klassen stökig (avsaknad av verktyg/resurs = riskfaktor), läraren är stressad och 

dåligt förberedd (avsaknad av verktyg/resurs = riskfaktor) eller så kanske klassen är 

engagerade (fungerande verktyg/resurs = skyddsfaktor) i uppgiften som är tydlig och 

intressant (fungerande verktyg/resurs = skyddsfaktor), läraren har en bra struktur och är väl 

förberedd (fungerande verktyg/resurs = skyddsfaktor). I de flesta fall samverkar dessa risk- 

och skyddsfaktorer och den ena överväger den andra, detta i samspel med situation och eleven 

med sina erfarenheter och förutsättningar.  Uppgift, styrning och relation är tre kategorier som 

studien visar kan påverka en situation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Modellen beskriver elevers och lärares samspel i situationer som förutom att de pågår 

samtidigt också involverar varandra. Den visar även det samspel som läraren måste ta hänsyn 

till och den parallella sociala process som Wrethander Bliding (2007) beskriver ständigt pågår 
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vid sidan av kunskapsinhämtningen. Pågående situationer och processer sker samtidigt med 

alla elever en lärare har i sin klass. Detta gör att lärare måste ta hänsyn till många variabler 

när man hanterar en klass elever. Eleverna gör själva sin val utifrån sina förutsättningar och 

erfarenheter, de påverkas av risk och skyddsfaktorer i kontexten. Lärare i studien framhåller 

också kompetensutveckling för att klara vissa situationer bättre. De behöver ha kännedom om 

att det sociala samspelet pågår hela tiden men ska också verka för att det blir förenligt med 

skolans kunskapskrav och arbete med normer och värden. Modellen kan sättas in i alla 

beskrivna situationer för att illustrera komplexiteten som eleven och skolan ställs inför vad 

gäller det sociala samspelet. I Skolverket (2011a) betonas att uppdraget med normer och 

värden ska genomsyra alla situationer i skolan. Olika typer av situationer i kontexten skola 

blir där lärarna kan ha sin påverkan. Skolan utgör således ett handlingsutrymme för att kunna 

påverka eleverna till ett positivt socialt samspel. Studien visar att det är möjligt att påverka.  

 

Samspelsprocessen som beskrivs i modellen samspelar med hela elevens skoldag och 

skyddsfaktorer bör därför ses över för varje situation. Studien kan påvisa att medvetenhet om 

situationer och relation, uppgift och styrning kan vara en hjälp som skapar fler fungerande 

situationer. Många lärare uppger att till exempel raster är en situation som fungerar sämre 

men få skolor, om man utgår från studiens data, tillskjuter extra personella resurser eller 

skapar fungerande rastaktiviteter som tilltalar elevernas intresse. Vissa lärare har uppgett 

styrning och samtal kring elevernas rastaktiviteter inför rasten som en skyddsfaktor och 

skapande av en fungerande situation för eleverna. Detta visar hur man hanterat en riskfaktor 

som rasten i sig är, genom att tillföra skyddsfaktorer genom en ökad styrning och 

rastaktivitet/uppgift. Utifrån studiens data är detta ett exempel på hur lärare aktivt arbetat runt 

skapandet av fungerande situationer. Genom att som denna studie gör benämna situationer 

och ge dem ett innehåll kan man plocka isär dem och tydligare se påverkansfaktorer, både risk 

och skydd, verktyg och resurser, vad som stärker och har potential att vända en situation. 

Medvetenhet från skolans håll om att tillföra skyddsfaktorer i det sociala samspelet skulle 

också på sikt kunna öka elevernas motståndskraft för att hantera risk. Detta skulle i sin tur 

kunna bygga upp varje elevs erfarenhet och förutsättningar. Genom att se situationerna som 

cirkulära har vi i skolan också chans att rätta till dem och träna dem om och om igen. Varje 

situation i skolan är också en möjlighet för inlärning. Thornberg (2006) framhåller arbete med 

de sociala samspelsprocesserna som viktigt och beskriver att den finns i ett ständigt flöde och 

skapar betydelse. De effekter den sociala påverkan har, delar vi med andra och påverkar även 

dem.  
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9. Diskussion 

 
9.1 Implikationer  

Den sociala samspelsprocessen är komplex då det finns många variabler som inverkar. Varje 

kontext en elev är delaktig i påverkar. Detta pågår hela tiden och parallellt med andra 

människors bild och ingång i samma samspel. Det sociala samspelet är både spännande och 

skrämmande på samma gång. Vi som samspelar med varandra i skolan påverkar alltså i hög 

grad varandra. Vi vuxna har möjligheten att agera medvetet och höja elevernas samspel till 

nästa nivå. Några av de verktyg och resurser som studien kommit fram till skapar fungerande 

situationer är relation, uppgift och styrning. Dessa genom bland annat struktur i miljö och 

uppgift, flera personella resurser, kommunikation, delaktighet, intresse, förståelse, egenmakt 

och förväntningar. Kontexter som uppges skydda innehåller till stor del dessa faktorer. De 

skyddar och ger en fungerande situation. Riskfaktorer, det vill säga verktyg och resurser som 

saknas uppges vara i stort sett motsatsen, de skapar situationer som inte är lika tydliga och 

inte fungerar. Dessa kan också återfinnas och påverkas också av faktorerna relation, uppgift 

och styrning. I dessa beskrivs till exempel av lärare att elever inte har vuxna att tillgå som ett 

stöd i det sociala samspelet, de har inte förstått uppgiften, läraren har inte varit förberedd/ 

planerat lektionen så bra som den velat. Barn anser jag behöver utsättas för risk för att också 

förstå riskens betydelse, men bör fångas in genom skyddsfaktorer som lär eleven att kognitivt 

förstå, reflektera och kunna lösa problem som uppstår. Som kontexter uppges inte helt oväntat 

de ”friare” situationerna som till exempel rast, korridor, kapprum som riskfaktorer. Trots detta 

finns sällan ett strategiskt vuxenstöd i dessa situationer. Klassrummet som kontext kan genom 

studien sägas vara en skyddsfaktor. Vad kan den ena kontexten då lära av den andra? Genom 

att se på situationer och se vilka faktorer som påverkar varandra i bra eller dålig riktning kan 

skolan också vända situationer. Detta anser jag att skolan som organisation behöver fundera 

på. 

 

Jag blir genom att fundera runt elevers samspel fascinerad av att det trots komplexiteten i en 

hel klass av olika elevers erfarenheter och förutsättningar finns många fungerande och 

positiva situationer. Lärarna beskriver medvetna val de gjort för att skapa situationer som 

fungerar. Detta visar att en ökad medvetenhet kring arbete med de sociala 

samspelsprocesserna kan ge positiva utfall. Medvetenheten om en elevers samspel och dess 
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komplexitet är viktigt att ta med sig och kan ge en ökad förståelse för elevens perspektiv för 

oss som arbetar i skolan. Detta kan på sikt också öka elevens resiliens. 

 

Utsattheten av att inte kunna hantera situationer blir hos lärare också synlig genom deras 

beskrivningar. Skolan behöver lyfta diskussioner även om hur vi ska utmana riskerna istället 

för att bara prata om dem. Alla situationer innehåller ett lärande och därför också utveckling 

och en potentiell lärsituation. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

 

Doney (2013) beskriver interaktionen mellan risk - och skyddsfaktorer som viktig och 

nödvändig. Jag tror att vi många gånger i skolan glömmer bort detta då det man pratar om 

ordet lärande. Trots allt är det sociala samspelet som eleven ingår i också ett lärande. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv blir vi vuxna i skolan viktiga utifrån att vi har möjligheten att 

leda eleverna till nästa nivå, även vad gäller den sociala samspelsprocessen. Vygotskijs 

närmaste utvecklingszon som Bråten och Thurmann- Moe (1998) beskriver har effekt även 

vad gäller lärande i sociala situationer. De menar att just kommunikation och samspel har en 

stor del i att skapa grundläggande resurser för att lära sig. Om man utgår ifrån att det finns 

risk – och skyddsfaktorer i olika kontexter som studien påvisar, kan man undersöka dem för 

att uppmärksamma vikten av dem och hur de påverkar. Risk- och skyddsfaktorer har genom 

studien visat sig vara i stort motsatta i de beskrivningar som lärare uppgett. Detta beskriver 

med en viss tydlighet det faktum att situationer borde kunna påverkas och vändas. Det visar 

också att alla situationer är ett lärande. Lärarna i min studie uppgav främst ”friare” situationer 

som problematiska. Jag upplever att man i skolan ofta glömmer att se alla kontexter som en 

inlärningsmiljö. Till exempel skulle man kunna se mål med hur man agerar i ett kapprum, 

lägga ner mera tanke och skapa verktyg och resurser för eleverna, som kan leda till att de får 

möjlighet att klara dessa situationer bättre.  

 

Trots att forskning till exempel Wadsby (2012) och Fontaine (2005) betonar vikten av att 

skaffa sig erfarenheter av social interaktion så betonas i skolan fortfarande framförallt 

kunskapsuppdraget. Göransson och Nilholm (2013) ser en fara ur ett inkluderingsperspektiv 

att skolan idag främst fokuserar på det smala uppdrag som handlar om elevernas 

kunskapsutveckling trots att skolan i sig har ett brett uppdrag där också värdegrunden ska 

undervisas. Intressant i studien var däremot att majoriteten av beskrivningar kring situationer 
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när det sociala samspelet fungerade beskrevs utifrån klassrummet. Detta motsäger till viss del 

att lärare inte arbetar med elevers sociala samspel. Min erfarenhet i grundskolan säger mig 

däremot att det finns anledning att lyssna på forskning då den efterfrågar en medvetenhet. 

Wrethander Bliding (2007) beskriver just detta som en fråga för skolan idag. Den vuxna 

framhåller hon som en förebild vad gäller social fostran. Hon lyfter fram att vi vuxna för att 

förstå elevernas sociala samspel också behöver se situationer utifrån deras perspektiv. 

Samhället, menar Bousfield och Ragusa (2014) sätter stor press på elever att ingå och förstå 

de vuxnas krav och förväntningar av ett socialt samspel. Vuxna söker gärna en förklaring när 

barnens normbrytande beteende är något de inte förstår. Karlsson (2012) beskriver just det 

faktum att lärare ofta skjuter över ansvaret på eleven för en situation som inte fungerade. 

Detta kan såklart till viss del stämma men var fanns skyddsfaktorerna som skolan kunde 

erbjuda som skulle gör att situationen till fungerande? 

 

Gerrbo (2013) menar att skolan har svårast att bemöta de sociala svårigheterna eleverna har. 

Elever som har samspelssvårigheter utmärker sig och lärarna upplever detta problematiskt, 

beskriver både Gerrbo (2013), Diken m.fl. (2010) och Hellberg (2007). Skolor påvisar 

Hellberg (2007) har svårt med elever som har en beteende- och socialproblematik och 

hanteringen av dessa elever leder i stor utsträckning till att elever särskiljs. Skolan har sällan 

möjlighet att göra ordentliga kartläggningar som ger eleven rätt sorts stöd, menar 

Myndigheten för skolutveckling (2005). Detta leder till akuta lösningar för att klara av 

skolsituationer som inte fungerar. Elever med sociala samspelssvårigheter, anser jag, också 

måste få möjlighet att träna detta precis som om en elev har svårigheter i ett kunskapsämne. 

Problemet är att arbete med normer och värden ska genomsyra alla ämnen, vilket i sig är bra, 

men kunskapsämnet tar ofta fokus från vikten av lärande i det sociala samspelet. Bruner 

(1996) påpekar att skolan som kontext och skolan i sig självt är en plattform där vi vuxna kan 

handla och ha stor inverkan på elevens personlighetsutveckling. Han menar att vikten av att 

vistas i kontexten skola är ett lärande. Jag upplever att vi sällan ser hela skolan och elevernas 

hela skolvardag som ett handlingsutrymme. Detta gör att när vi ser elever och vilka risk- och 

skyddsfaktorer som spelar in, redan där gjort bilden något snäv. I denna kontext och i många 

situationer måste även vi som vuxna i skolan se hur vi påverkar de faktorer som stärker eller 

stjälper eleven. Lärarna i studien har beskrivit när de varit både en del av situationer som 

fungerar inte fungerar. Överlag poängterar studien vikten av personella resurser och indirekt 

genom det, fler goda relationer. Det finns i kontexten en sårbarhet när vuxna inte hinner med 

det sociala samspelet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det sägas saknas goda 
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förebilder som i samspel kan hjälpa och utveckla nivån högre. Brist på resurser kan, menar 

Skolverket (2000), till viss del stå för ökningen av elever i särskiljande verksamheter. Jag tror 

på en flexibel skola där särskiljande inte nödvändigtvis beskrivs som avvikande, hellre då 

utifrån att det finns flera lösningar som passar olika elever. Det finns hos vissa elever ett 

behov av en större mängd skyddsfaktorer, för att klara sin skolvardag. Som studien också 

påvisar är det sociala samspelet med elevers olika förutsättningar och erfarenheter som ett 

utgångsläge i sig komplext. Kontexter som passar för de flesta elever kanske för vissa elever i 

sig blir en riskfaktor. Bör inte skolan låta dessa elever få sina behov tillgodosedda för att de 

genom trygghet ska våga och orka träna de sociala färdigheter de har svårt för? Är inte det 

vad inkludering och delaktighet handlar om? 

 

Att utveckla motståndskraft borde vara lika viktigt parallellt sett, som fokus på 

kunskapsuppdraget. I mitt arbete klarar eleverna ofta inte att hantera situationer och har ofta 

inga alternativa strategier att använda när allt blir stress och kaos. Träning av att ingå i sociala 

situationer och utveckla samspelsprocessen är ett viktigt arbete för skolan. Skolan har under 

en ganska lång tid både ett faktiskt uppdrag och en moralisk plikt att forma goda medborgare. 

Resiliensen beskriver Helmen Borge (2011) är påverkbar. Detta tycker jag är en viktig resurs 

för oss i skolan att komma ihåg. Hon framhåller också att stärkandet av resiliensen är en 

långsiktig process och betydelsen av detta kring en elev kan komma först långt senare livet. 

Detta ger idag skolan ett ansvar att försöka lyfta vår påverkan genom skyddsfaktorer i det 

sociala samspelet. Studien ger exempel på sådana som är användbara för att skapa fler 

fungerande situationer för elever. Socialt samspel behöver tränas. Frågan är bara om skolan 

törs och tillsätter resurser att satsa på detta. Ser skolan elever i behov av särskilt stöd som en 

risk eller en utmaning?   

 

9.3 Metoddiskussion 

 

Mitt syfte med studien var att undersöka och analysera hur lärare från kommunala 

grundskolan utifrån sin erfarenhet beskrev situationer runt de sociala samspelsprocesserna. 

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar. Styrdokumentens uppdragsfokus på 

normer och värden låg till grund för mitt syfte och frågeställningar 

 

Jag valde som metod att använda mig av CIT, Critical Incident Technique som är en kvalitativ 

metod. Denna fångade mitt intresse genom att denna metod undersöker situationer och genom 
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dessa belyser förändringar och förbättringar som kan göras. Utifrån mitt perspektiv som 

specialpedagog i en särskiljande verksamhet var det för mig intressant att se vilka situationer 

lärare i kommunala grundskolan valde att beskriva som signifikanta för den sociala 

samspelsprocessen. Min förförståelse kan däremot för studien både värderas som bra och 

dålig. Bra då den gör det lättare för mig att tolka och analysera, min förförståelse kan göra det 

lättare för mig att närma mig data. Dåligt då min förförståelse kan innehålla förutfattade 

meningar om situationer runt sociala samspel. Inom metoden utgår man enligt Flanagan 

(1954) efter fem steg. Flanagan (1954) beskriver att validiteten i studien ökar om man kan 

redogöra för metodens alla steg. Detta har jag gjort i min studie under metod. Den stärks även 

då de inblandade har en bra förförståelse för det de i enkäten svarat på. I min studies fall har 

de som svarat på enkäten en förförståelse då de alla är lärare och ska beskriva en 

skolsituation. Det är deras egen upplevelse och förkunskap jag frågar efter. Hughes (2007) 

påvisar att metoden lämpar sig för att ta reda på aktiviteternas betydelse. Fokus i metoden, 

menar Johansson och Sandberg (2012), ligger på deltagarnas perspektiv. Eftersom lärarna 

själv valde vilken situation de ville delge har jag inte kunnat påverka dem vilket är bra. Men 

detta kan också vara ett problem för mig som forskare då jag inte kan vara helt säker på att de 

situationer de valt är relevanta och intressanta.  

 

I denna studie ville jag utgå ifrån lärarnas perspektiv. För att få detta bad jag en tredje part, 

det vill säga rektor på skolan att distribuera enkäten. Detta visade sig mycket svårare än vad 

jag trodde. Efter tre månaders tid, och åtskilliga påminnelser hade jag fortfarande bara cirka 

10 stycken. Studien slutade på 30 stycken vilket gav ett gott underlag men i efterhand borde 

jag för att uppnå detta antal tidigare, fysiskt åkt till skolorna och presenterat mig. Svårigheten 

med datainsamlandet gjorde att jag också fick frångå min intention att bara ha specifika 

årskurser som en referensram. Studien skickades även ut via mail vilket kan ha bidragit till att 

vissa lärare valde att svara medan andra valde att klicka bort mailet. I min enkät (se bilaga 2) 

fanns tydliga frågor. Men frågornas utformning bidrog också till att många lärare svarade 

väldigt kortfattat och korthugget. Det som var intressant med frågorna var dock att de gav en 

bild av situationen, både viken kontext, vilka inblandade och vad som hänt. Några lärare 

tyckte att enkäten då den var kvalitativ blev svårare. Det fanns inga färdiga svarsalternativ 

och krävde en del reflektion, kring faktorer som påverkade, av den lärare som svarade. Det är 

å ena sidan svårt att utifrån denna metod veta om respondenterna lämnade korrekta 

iakttagelser och beskrivningar av situationer. De ombads å andra sidan att beskriva 

situationerna så noggrant som möjligt. Hughes (2007) menar att enkäter kan i sig bli mindre 



	   47	  

effektiv som metod än observationer och intervjuer då de är mindre direkta och då sakna den 

omedelbara informationen. Lärare från ett stort spann av årkurser deltog, detta skapar flera 

olika perspektiv på skolans vardag. De har gemensamt att de arbetar i kontexten skola och har 

samma uppdrag vad gäller normer och värden, detta stärker resultatens giltighet. 

 

Som analysmetod valdes att göra en analys med inspiration utifrån Critical Incident 

Technique och genom en induktiv kvalitativ analys. I data upprepade sig vissa skydds- och 

risk faktorer, detta beskriver Westlund (2009) gör att validiteten höjs. Analysprocessens steg, 

genom CIT, förklaras i metoden stegvis. Trots den stora mängden av olika situationer så fanns 

beröringspunkter och dessa har sedan tematiserats in i olika kategorier. Den mängd helt olika 

situationer kunde ha försvårat analysarbetet men de tydliga frågorna underlättade 

kategoriseringen. Däremot fanns i analysarbetet en svårighet i att helt fullt ut avgränsa 

situationerna från varandra. Lärarna beskrev en situation som hade många nyanser, det vill 

säga deras beskrivningar av till exempel en fungerande situations verktyg och resurser hade 

stora likheter med andra beskrivna fungerande situationer. Detta fastän situationens innehåll i 

sig var olika. Johansson och Sandberg (2012) menar att en detaljerad analys av situationer kan 

ge forskaren en möjlighet att identifiera skillnader, likheter och mönster, men även söka insikt 

i hur och varför. Hur och varför sammanfattas genom min analys av resultatet. Chell (1998) 

beskriver CIT:s fördel genom att den länkar kontext, strategi och utfall. Detta sammanfaller 

även väl med mina teoretiska utgångspunkter. I resultatet, den sammanfattande analysen och i 

diskussionen lyfts delar fram som problematiserar och utgår ifrån dessa teorier. Chell (1998) 

påpekar att meningen inte är att finna en enskild sanning utan att förstå de som svarat på 

enkätens perspektiv och handlingar som påverkade utfallet av deras beskrivna situationer. 

Resultatet kan genom att ha läst forskning och arbetat i skolans värld vara ganska väntade. De 

situationer som uppges inte fungera var ingen överraskning. Däremot kan man se ett 

kunskapstillskott i att man genom att analysera och undersöka dem hitta fler dimensioner än 

vad man först ser. Genom att göra detta kan man skapa nya tankar som kan leda till 

utveckling och ett kunskapstillskott. Det fina i data är att det är autentiska vardagsituationer 

som beskrivs och är därför förankrade i verkligheten. Hanteringen av det sociala samspelet, 

normer och värden, är ju också en övergripande del av läroplanen (2011) som ska genomsyra 

hela skoldagen. Resultatet av studien kan då också få en betydelse i just verkligheten, ett 

externt värde. Detta genom att skapa en ny utveckling och medvetenhet om situationer som 

redan pågår. Larsson (2005) beskriver den heuristiska kvaliteten genom att läsaren genom 

framställningen av data kan övertygas om att se någon aspekt av verkligheten genom ett nytt 
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perspektiv. De övergripande kategorier som framgår av studien kan skapa reflektion och nya 

tankar hos lärare om hur situationer kan byggas upp eller vändas. 

Studien kan sägas vara överförbar. Detta då situationer som beskrivits av lärare troligtvis 

också kan återfinnas på skolor utöver de som ingick i studien. De övergripande kategorier, 

verktyg och resurser, risk- och skyddsfaktorer som analyserats fram kan ge en inblick i hur 

skolorna bättre kan skapa situationer som fungerar. Larsson (2005) menar att studien bör 

förbättra kommunikationen genom att bidra med tolkningar och världsbilder. Dessa, menar 

han, kan bidra till plattformar av förståelse mellan människor. Genom att lära sig av 

situationer byggda på lärarnas verklighet i skolans vardag kan denna studie skapa grund för 

samtal och kan öka förståelsen för hur situationer kan skapas till att bli fungerande eller inte.   

 

9.4 Specialpedagogisk relevans  

Särskiljande verksamheter finns idag och hanterar till stor del de elever som skolan har svårt 

att bemöta. De elever som Gerrbo (2013), Diken m.fl. (2010) och Hellberg (2007) beskriver 

ha sociala samspelssvårigheter. Skolverket (2009) menar att elever i behov av särskilt stöd 

ökar. En specialpedagogisk utmaning är att ta sig an de risk- och skyddsfaktorer som varje 

kontext och samspel innehåller. Genom att beskriva situationer med socialt samspel kan 

denna studie ha en specialpedagogisk relevans. Studien kan även ge en bild av komplexiteten 

av elevers samspel och hur situationer kan påverkas av risk- och skyddsfaktorer och av de 

verktyg och resurser som finns att tillgå. Interaktionen mellan dessa gör även, poängterar 

Doney (2013), att eleverna utvecklas socialt. Genom detta visar studien att skolan har ett 

faktiskt handlingsutrymme och en påverkan. Skolan kan öka de skyddsfaktorer som man ser 

skapar situationer runt det sociala samspelet som fungerar. Genom detta kan vi stärka elevens 

resiliens och utveckla det sociala samspelet. 

9.4 Framåtblick 

Alla i skolan kan inte vara experter och ha kompetens på alla områden. De finns de som har 

valt att arbeta i skolan och som är bättre rustade än sina kollegor på att hantera sociala 

samspelssvårigheter. De finns även de som aktivt har studerat vidare för att lära sig mera om 

hur elever i behov av särskilt stöd kan stöttas. Jag anser att vi behöver flexiblare lösningar vad 

gäller elevers stödåtgärder. Socialt samspel sker hela tiden vilket kan leda till att om skolorna 

inte tillför skyddsfaktorer så kan riskfaktorerna få ett övertag och barnets sociala utveckling 
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kan dramatiskt försämras. Insatser bör göras med fokus på att se vad som kan påverkas innan 

barnet särskiljs. Kanske ser vi att behoven inte kan uppfyllas i den kontext eleven befinner 

sig, då anser jag, att det ska finnas alternativ.  

 

Jag skulle vilja utifrån denna studie se om skolor som beskriver svårigheter att hantera eleven 

med sociala samspelssvårigheter, genom en insats runt dessa kan ges fler alternativ och på så 

sätt får ett annat perspektiv på hur de ska bemöta eleven. Men även göra eleven själv delaktig 

i processen. För att se om detta kan leda till en effekt för eleven och att det ökar dess 

möjlighet till fler skyddsfaktorer. Precis som jag skrev inledningsvis får den sociala 

samspelsprocessen kliva tillbaka för det fokus kunskapskraven i styrdokumenten har. 

Politiker diskuterar resultat och vill att skolan ska peka med hela handen, helst också snabbt 

komma tillrätta med eleven som inte sköter sig. Problemet är bara att skolan sällan tar sig tid 

eller ges tid att undersöka bakomliggande faktorer för elever i samspel med skolan som 

kontext. Återigen pekar samhället och ett vuxenperspektiv ut eleven, detta utan att se sitt 

ansvar för hur vi skapar resurser för goda samspelssituationer. Det vore därför intressant att 

följa ett aktivt arbete som ger fokus runt den sociala samspelsprocessen både utifrån ett elev - 

och lärarperspektiv.   
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BILAGA 1 
 
Tillstånd till enkät kring studie av hur lärare från grundskolan ser på sitt 
arbete med de sociala samspelsprocesserna i skolan.  

 
Hej! 

Mitt namn är Jenny Karlsson och arbetar som specialpedagog i en särskild 
undervisningsgrupp. Vid sidan av mitt arbete läser jag på Masterprogrammet för didaktik på 
Mälardalens högskola vid Akademin för utbildning kultur och kommunikation. Just nu håller 
jag på att skriva min uppsats. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur lärare från 
grundskolan ser på sitt arbete i skolan med sociala samspelsprocesser. Därför har jag 
kontaktat just dig. Min handledare är Eva Skogman, universitetslektor i Specialpedagogik.  
 
Varför gör jag studien? 
 
Jag vill undersöka hur grundskolans lärare arbetar runt sociala samspelsprocesser, de som 
ingår i det värdegrundsarbete som skolan har till uppdrag att utföra. Jag vill utifrån era 
iakttagelser och erfarenheter se hur skolan hanterar arbetet med elevers sociala samspel. 
Målet är att kunna nyttja denna kunskap kring hur arbete med de sociala 
samspelsprocessernas sker i skolan och utifrån detta lyfta eller hitta fler sätt att hantera de 
sociala samspelsprocesserna.  
 
Vad innebär ett deltagande i enkätstudien? 
 
Ett deltagande för dig innebär att du ska svarar på medföljande enkät. Du skriver svaren direkt 
i dokumentet och skickar det sedan tillbaka till min mailadress, eller via post. Att fylla i 
enkäten kan ta upp emot en halvtimme men kan också gå fortare. I enkäten vill jag att du 
funderar på situationer i skolan där du upplever att du hanterar de sociala 
samspelsprocesserna på ett bra sätt och vad det beror på. Det kan vara många faktorer som 
spelar in. Jag vill att du beskriver så många av dem som möjligt. Jag vill även att du beskriver 
situationer där du upplever att du inte kan hantera de sociala samspelsprocesserna på ett lika 
bra sätt. Jag ber er att beskriva situationerna och samspelet på ett utförligt sätt då detta 
kommer att underlätta för mig vid bearbetandet av svaren. Jag kommer att skicka enkäten till 
rektor som distribuerar ut den på sina skolor. Skolor väljs slumpmässigt i kommunen. 
Rektorer på skolorna blir kontaktade, de i sin tur tillfrågar lärare som väljer att medverka i 
studien.  

Full konfidentialitet  

Er medverkan och materialet från enkäterna hanteras konfidentiellt. Enkäten är anonym då du 
inte skriver ditt namn eller skola du arbetar på, bara den årskurs du undervisar i. Resultaten 
kommer endast att användas i uppsatsen och inte för direkta och konkreta ingripanden i just 
de grupper som ni beskriver. Ni kan närsomhelst under studiens gång avbryta er medverkan. 
Tackar du ja till medverkan gör du genom att skicka tillbaka mail eller via post (internpost 
inom kommunen) med era svar på enkäten till mig. Väljer ni inte delta hoppas jag att ni via 
samma mail meddelar mig så att jag kan be någon annan att delta 

 



	  

Vänliga hälsningar! / Jenny Karlsson 

 

Kontakta gärna om du har några frågor. 

Jenny Karlsson, tel 072-2327200, E-mail: karljen75@gmail.com   

Adress om du vill posta enkät via internpost eller vanlig post: 

Jenny Karlsson 

Apalbygruppen 

Apalbyskolan 

Bävergatan 1 

72242 Västerås. 

 

Handledare: 

Eva Skogman, universitetslektor i specialpedagogik  
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  
Mälardalens högskola  
Eva.skogman@mdh.se 

	  
	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

BILAGA 2 
	  
Enkät 
	  
Mitt syfte med studien är att beskriva och analysera hur lärare från grundskolan ser på sitt 
arbete med sociala samspelsprocesser i skolan. Jag kommer nedan att ställa frågor som 
belyser ditt arbete kring de sociala samspelsprocesserna, även vad du som lärare behöver för 
att hantera samt bemöta arbetet kring det sociala samspelet.  Jag kommer utgå ifrån en 
undersökningsmetod som heter ”Critical Incident Technique”. Den går ut på att du som lärare 
ska besvara mina frågor genom att välja två situationer som för dig beskriver arbete runt detta. 
Jag vill sedan att du beskriver dem så utförligt som möjligt. Situationerna behöver bara ha 
som gemensam nämnare att de ska handla om elevers sociala samspel. De situationer du 
uppger kan gälla gruppen i stort eller situationer med enstaka elever. Viktigt är att de för dig 
är händelser som du anser beskriver verkligheten. 
 
Din enkät behandlas anonymt, det enda som kommer att redovisas förutom vad du skrivit är 
vilken årskurs du tillhör, inte ditt namn eller din skola. 
 
Du svarar i detta dokument, gärna i en annan färg och skickar det sedan till mig via mail; 
karljen75@gmail.com eller skriv ut och posta via internposten i kommunen till Jenny 
Karlsson, Apalbygruppen, Apalbyskolan. Vill du hellre skicka med vanlig post så skicka till: 
Jenny Karlsson, Apalbygruppen, Apalbyskolan, Bävergatan 1, 72244 Västerås. Kontakta mig 
om det finns några frågor! 
 

1. Vilken årskurs arbetar du i? 
 

2. Kan du beskriva en situation i skolan där du sett att arbete runt det sociala samspelet 
fungerat på ett bra sätt. 
Var skedde det? 
Vilka var närvarande? 
Hur började det? 
Vad hände? 
Hur slutade det? 
 
 

3. Varför upplevde du att detta var en situation runt den sociala samspelsprocessen som 
fungerade bra? 

 
 

 
4. Vad tänker du var viktiga faktorer till att det fungerade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
5. Vad i händelsen gjorde att den blev bra? 

 
 

 
6. Fanns särskilda verktyg eller resurser för att göra situationen till en bra sådan? I så fall 

vilka? 
 
 

7. Kan du beskriva en annan situation i skolan där du sett att arbete runt det sociala 
samspelet fungerat mindre bra. 
Var skedde det? 
Vilka var närvarande? 
Hur började det? 
Vad hände? 
Hur slutade det? 
 
 
 

8. Varför upplevde du att detta var en situation runt den sociala samspelsprocessen som 
inte fungerade? 

 
 

 
9. Vad tänker du var viktiga faktorer till att det inte fungerade? 

 
 
 

10. Vad i händelsen gjorde att den inte blev bra? 
 
 

11. Saknades särskilda verktyg eller resurser för att göra situationen till en bra sådan? I så 
fall vilka? 
 

 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  


